
أونالديزل!جي

لأ!ثلأثه

أثرول!ل!

خر،لأ!3،ص
*ء!!و"

*-.-ص?و،*؟ا"!يم

!!"
؟!هئص!

ع!-*!كركبم

رشيكسعكي:ترجمة

الشرقأفريقيا"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أدلللثهثلأ

ثا"ل!لأ

http://www.al-maktabeh.com



الأصلي:النصعنترجمةالكتابهذا

ول8/503ي؟!يلاول!5ي!5!ى*لأكا!طىء/!مما

س!34،!هولول3ول2،814

3"ألا(أ!)ثهأفىخ،7أ7(حهع3،كااولأول7أح؟)ص!

لأهلما7ء1احم!أأأه+1991

1202لشرقاأفريقيا6

للناشرمحفوظةالطبعحقوق

أرنالديزروجي"ءتأليف

رشيدسعدي.ترجمة

حدرلإلهرسلتلاثة.ءالكتابعنوان

1102ول31743القانونيئ.الإيداعرقم

8199-25-208-005ردمك

المغرب-الشرقأفريقيا

البيضاتالدار-المنصوريعقوبشارعمكرر،ي!أ9

1389255220-2+40592550".الهاتف

نجه4422هه!5-0292252250.كس!لفاا

6734952220/6756952220الهاتفة.ءالتقنيالتصفيفمكه!ب

7238522480:الفاكس

-ئا2"؟أا:ء3لمحأأعر3اول!لأ55"303،:لكترونيل!البرلدا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أرنالديزل!جي

اولثلأثة

!اثح!لأله

رشيدسعكي:ترجمة

الشرقأفريقيا!

http://www.al-maktabeh.com



المترجممقدمة

الاستشراقضرورةفي

ميكانيكيةبطريقةالاستشراقحركةربطتمماغالباالإسلاميالعالمفي

الموقفهذا.الإمبرياليةوالمشاريعالاستعماريالإيديولوجيبالبعدوساذجة

كتابويعد.مطلقكشروإظهارهالاستشراقشيطنةفكرةعلىمبني

حولالاستعماريةبعدماللفترةالكتاباتأهئممنسعيدلإدوارد""الاستضراق

الاستشراقأنكيفويوضحوالسلطةالمعرفةبينالعلاقةفيهيبين،الاستضراق

مافهومإلىالأكاديميالميدانمنانتقلحيثاستعماريةلأغراضاستخدامهتم

وأالأوروبيةللمعرفة"نضامإلىفتحول،المعرفيةوحتىبلالسياسيةالهيمنة

للغرببالنسبةالإسلامشكلسعيد،لإدواردبالنسبة"االشرقحولالغربية

بالاختلافالإيمانهيللاستشراقالرئيسيةالإيديولوجيةفإنلذا.دائمةصدمة

خلالمنتتجلىتبسيطيةمانويةلنضرةمؤسسا،والشرقالغرببينالمطلق

صورةتشويه،خطرةكمنطقةالشرق:اضمطيةواالسبيةالضورمنمجموعة

والهوسوالخرافةبانتعصبدوماالمرتبطةالشمرقيالإنسانصورة،الكريمالنبي

الجنسي.

تصيغجذرياختلاففكرةمنسعيد،إدواردحسب،الاستشراقينطلق

سعيدإدوارديذهبلذا.اللاأخلاقووالأخلاق،اللاعقلوالعقلصثلثنائيات

عنةتولدتنضريلبناءبعدهاتحولأوروبيغربياختراعهوالشرقأنإلى

مؤسساته.بمختلفالاستشراقحعيحقيقيةمؤسسة

حولالتصورهذانقدحاولتالاستعماريةبعدماالدراساتلكن

العربيةوبالحضارةبالإسلامأعجبوامستشرقينعدةلوجودالاستشراق

اعتنقمنهمالكثيرأنكما،عاسينيونلويمئلالخاصةوبروحانياتهاالإسلامية

سيرينمثلمفكرينعدةمنتلانتقاداسعيدإدواردأطروحةوتعرضت.مالإسلا
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الفكركنهيعيأنيستطعلم""الاستشراقمؤلفأنيرىالذيهاوتتشافيك

فإنلذلكبالإضافة."الثقافتةالحدود"عبوربفكرةعنهعبرالذيالاستشراقي

التقدفكرةعلىتأسس،الاستشراقيةالمنظومةمنأساسيكجزء،الرحلةأدب

كرؤيةاقالاستتصفكرةيحطممما،الذاتتمجيدفكرةعلىفقطوليسالذاتيئ

نأدونماالاستشراقروادكانواالألمانأنكذلكننسىلا.مركزويةأومركزية

استعمارية.مشاريملأيةانعكاساأوتبريراكتاباتهمتكون

الذيالطريقهولنابالنسبةالاستشراقأليس:هوهناالأساسيالسؤال

رغمللانتقادمعتقداتناكلقابليةوهوألا،أساسيبشيءبالوعيلنايسمح

الموضوعية،منومجردةمتحاملةتكونقدالانتقاداتهذهمنالكثيرأن

وبدايةالدينيالفكرمنجديدنمطلبناءطريقاتكونأنيمكنمنهاالكثيرلكن

العلاقةمأزقمنوالخروجالإسلامفيالدينيالفكرلإصلاحضخممشروع

العنفمفاهيمفيالنضرإعادةمنأيضاذلكسيمكننا،والحداثةالإسلامبين

استجلاءخلالمنوالإرهابالإسلامبينوالدائمالأساسيوالربطالإسلامي

.للنصوصالتراثيةالتأويلاتأوالترائيةالنصوصفيالعنفميكانيزمات

صورداخلواللاهوتيالنرجسيالانغلاقيمسجرحاالاستشراقيشكل

بالنسبيةبالوعيالاستشراقيسمحكما.قرونمدىعلىالشعبيالمخيالصنعها

للآخر،بالنسبةشيئايبدولاحقيقياأعتبرهماتجعلوالتيبالعالمالخاصةالمعقدة

تجاهي.نفسهالشيءيفعلالآخرأنكما

الإنتقاديةمفهومغيابنسميهأنيمكنماننتقدأيضاالاستشراقيجعلنا

للعالمالمفرطةالحساسةخلالمنيظهرغياب،الإسلاميةلثقافةافيأ!ءإ6!ءاأاأغإ

نسرين،تسليمةمقالات،رشديسلمانرواية.الدينيالنقدتجاهالإسلامي

،والسلامالصلاةعليهالرسولحواالكاريكاتوريةالرسومريديكير،مقال

الذاتشخصالذيالكاريكاتوريالفيلم،والإسلامالعنفحولالباباخطاب

ايبدوشارليلمجلةوالشريعةالرسولحولالأخيرةالرسوم،تونسفيالإلهية

لاحضناوالغربالإسلامبينالحضاريةالصداماتهذهكلخلال.الفرنسية

استغا،لهيتمماوغالباحوار،بأييقبللامتشنجاحتجاج:الفعلردودنفص!

ونقديحواريفضاءغيابفيهذاكل،الحاكمةالأنظمةطرفمنسياسويا
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الإسلاميقبللالماذا؟للغربمص!كلةالإسلامأصبحلماذا:نتساءلأنيمكننا

بالنقد؟

الإسلامي،العقلمنجديدنمطوبناءالذاتنقدبضرورةنعتقدهنامن

الحقيقةشفافيةمبعدوتقرالنقدفيبحقهللآخرتعترفمؤمنةعقلانيةنحويتجه

فيالآخرحقعلىالحقيقيالإيمانبناءضرورةوكذا،الأساسيوتعددهاالدينية

لاالاستشراقأهمية.للإيمانللوصولطري!4هوذلكأنمدامامعتقداتينقد

يجبلذافعلا،نحنكيفأحياناولكنالآخرونيراناكيففهمفيفقطتكمن

.المشتركوللجشئةللحداأساسيمنفذإلىا؟!حأ؟اعحاخ،أالإنتقاديةتتحولأن

فيلسوفكونهمنتنبعأرنالديزكتابقراءةضرورةفإنالإطارهذافي

منأيايعتنقأندونمالدينهمالوفاءفيالمسلمينحقويحترمالإسلاميحاور

يعلمنافهوآخربمعنى،الأخرىوالأديانالمسيحيةحولالكبرىالإسلامأفكار

تؤسص!التيالعقائديشاركنيلاعندماحتىمؤمنايكونأنللمرءيمكنأنهكيف

.الآخر"المؤمن"أو"الكافرغير"الآخرنسميهأنيمكنماتجربةيعلمناإنه،لإيماني

لحياةامسار

لويمثللامعةأسماءيضمالذيالفرنسيالاستشراقلتيارأرنالديزينتمي

وأ،غارديهلويس،بيركجاك،رودنسونمكسيم،بلاشيرريجيس،ماسينيون

لدراسةوموضوعيةجديدةبمقارباتالمستشرقونهؤلاءيتميز.كوربانهنري

الكثيرأن،كماالمسلمالإنسانحولالنمطيةالأفكارعنبعيداالإسلاميالتراث

مبادئه.وسموالإسلاملروحانيةأسيراانتهىمنهم

آخربكونهيوصف،.اء!هولاء+ول191452(أرنالديز)6002-أروجيه

لصياغةسعىرجلأنهإلىبالإضافةالإسلاميالتراثوعاشقالكبارالمستشرقين

مبرزاأستاذاواشتغلباريزبمدينةدراستهتابم.الأديانبينللحوارحقيقيةفلسفة

بصفوفالتحقا(،فىأ-38)939بالقاهرةالفرنصيةالثانويةفيثمبفرنساللفلسفة

كملحقالقاهرةإلى4591سنةتوجهثمأ049سنةالأسرفيفوقعكضابطالجيش

بجامعةكهأ-5291559بينماالفلسفةلتدريسعادكما،الفرنسيةالسفارةفيثقافي

حوارية.أنشطةعدةفيماسينيونولويغارديهلويمعوشاركالقاهرة
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اللاهوتيةالنظريةحولا559سنةالسوربونبجامعةدكتوراهرسالةناقش

وأكاديميةجامعيةمناصبعدةشغلبعدها،القرطبىحزبمابنعندواللغوية

بوردوجامعةفيالعربيةوالادابللغةاستاذاكانانهبينهامننذكر.مهمة

)5691ليونجامعةفيالإسلاميةوالحضارةللفلسفةأستاذائم،(5791-)5591

-7891(،)9691السوربونجامعةفيالإسلاميةللفلسفةأستاذاوأخيرآا-(،689

،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعفيمراسلآعضوآأرنالديزكانذلكإلىوبالإضافة

عامتأسمستالتيإسلاموكريستيانامجلةتحريرلجنةفينشيطاعضواكانكما

التيوالسياسيةالأخلاقيةالعلومأكاديميةفيعضوأأرنالديزانتخب7591.

والعالمية.الفرنسيةالشخصياتكبرياتتضم

الإسلامأوالإسلامشؤونفيالباحثينمنلمجموعةنواةأرنالديزشكل

داهسأ3313!ول!أولهولماسينيونلويمثلالإسلاميةالعربيةوالثقافةولوجيا

بالإضافةحث!أ!اءولثهول033ولنماسودونيزوس!قأح!35أ،!*كا!ولتيأشاواوجورج

أنهمهوالباحثينهؤلاءيجمعماولعلولس!6).3أولأكا!هسأكوربانهنريإلى

بينومتبادلحقيقيتفاهمجسورلخلقسعواكاثوليكمسيحيونمثقفون

"،الكتاب"دياناتمثلمفاهيمإطارداخلوذلك،والمسلمينالمسيحيين

."يةالتوحياهالديانات"أو"الإبراهيمية"الديانات

مؤلفاته

الإسلامنبي،مريمبنعيسى،يسوع6491،الصليبدينأو-الحلاج

)8391(،"للقراءةدليل.،"القرآن)8391(واحدلإلهرسالاتثلاث،)0891(

تأملات891(،الاالإسلاميالفكرفييسوع،)8791(الإسلاميالفكرمنجوانب

التوحيديةالأديانتقاطعنقطةلأفىا(،)9الإسلاميالتصوفحولمسيحية

طبقأالإنسان8991،المسيحيالوحيلأصالةدراسة،يهوهضدثورة،الثلاثة

6002،،الإسلامأرضفيعقلانيفيلسوف،رشدابن)2002(،الكريمللقرآن

؟5002توسعيةديانةهوهلالإسلام

بالدراساتأيضااهتمأرنالديزفإنالإسلامحولمؤلفاتهلمجملبالإضافة

حولدراساتعنفضلاوالبوذيةالهندوسية،الكالفينيالمذهبحولالمقارنة
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اهتمامهمجالالإسلاميبقىلكن.والمسيحيةالإسلامفيالعرفانأوالغنوص

الأساسي

لحواريةالنزعةواالأديانمقارنة:والإسلامأرنالديز

الحوارإلىالإلمانمن

متعددهدفخدمةفيوضعهاالتيونزاهتهبموضوعيتهأرنالديزعرف

وتميزخصوصيةفهم،والأديانالمعتقداتبينالتقارباتعنالكشف:الأبعاد

علىوالتمحيصللدراسةالشخصيالكاثوليكيمعتقدهإخضاع،منهاكل

المسافةتبقينضرةذوالمسافر،موقعفيإنه.الآخرونويضنهيقولهماضوء

يبدي.الخاصةيقينياتهأمامحتىتفاديهيستطيعلاماوهو،موضوعاتهوبينبينه

كنسقالإسلامليس،الإسلامفيأساسايتمثلالآخرهذابالآخر،انبهارهدوما

حيين.وإيمانا،ثقافةحيةوروحانيةمعرفيةكتجربةبلالمعتقداتمنجامد

الدينيالتزامهبينأبدايفصللمفهو،عليهكبيرتأثيرالكاثوليكيلإيمانهكان

للنزعةالأساسيالبعديفسرماهوذلكولعل،كباحثوعملهوالإنساني

العميقالمسيحيوإيمانهالدينيالتزامهيمنعهلم.فكرهفيالمسكونيةأوالتوحيدية

دينيةضرورةبلوفلسفيةدينيةإمكانيةفقطليسالأديانبينالحوارجعلمن

منها.التوحيديةخاصةالأديانبينالمشتركالفضاءيمليها

يتشكلالذيالمقارنالمنهجمنانطلاقاحقيقيةأديانلنثلسفةأرنالديزأسس

جاهداسعىقدووالالتقاء.الربطحظةثمالتمييزلحظة:لحظتينخلالمن

بينوالالتقاءالتشابهأوجهتحديدأجلمنالعلميالبحثبقواعدللالتزام

علىعملوقدبلمنها.كلوعبقريةخصوصيةإغفالدونماالمعتقداتمختلف

تحليلاتوالنضروجهاتخلالمنللنقاشكاثوليكيكمسيحيقناعاتهإخضاع

والانفتاحاللاهوتيالانغلاقتجاوزفيأرنالديزفكرأهميةتتجلى)الآخرإ.

والنفاقالمجاملةعنوبعيداالمسبقةالأفكارعنبعيداالإسلاميالتراثعلى

،والإسلامالمسيحية،اليهوديةلمقارنةالأكاديميةحياتهأرنالديزكرس.الفلسفي

والتشابه.الاختلافأوجهعنبحثا
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للحواركشرطالانتماء

مواقفهإلىنشيرأنبدلالأرنالديزالدينيالفكرفيالحواريةالنزعةلفهم

المسكونيةمأمالأديانا"كتابهفيعنهاعبرلتيواءيهمك!أ*!ييميرء!،االمسكونيةمن

منذأبدىفقدكهعل!.كه+هأ!المءكا?ءلمةلمييك!إ*!لم*لم،ح!!""التوحيديةأوالنزعة

لقرنانهايةمنذالبروتستانتيةالأوساطفينشأالذيلتيارابهذااهتماماشبابهمرحلة

تنبهلكنه،البروتستانتالشباببجانبلقاءاتعدةفيوشاركعشرالتاسع

التركيبيةالنزعةوهوألاالفكريالتوجههذامثلفيالكامنالخطرسماهماإلى

أءفي3كاع!ءكاكاءثهم33كايرهكلكتابهفيووصفها،لهارفضهمرارارددالتيالتلفيقيةأو

الحوارشرطأنأرنالديزيعتقدلذا."للفكرانحطاطا"بكونهاقىك!ءكالمولولء4ء

عميقةإيمانيةتجربةفيمتجذراالمرءيكونأنهوالآخرمعالحقيقيوالالتقاء

لاتفاعلاالآخرمعالحوارمنيجعلماهوذلك،واضحفكريأساسذات

حتىالموقفلهذاوفياضلوقد،الدينيةالهويةهذهمنالانسلاخإلىيؤدي

أيامه.آخر

واحد،إلهبوجودتؤمن،فهيالثلاثةالأديانبينللحوارمؤسسةمفارقةثمة

كانوإذا،الإلههذاتجاهمختلفةرؤىالأديانلهذهلكن،نفسهالإلهفهوإذن

السابقينالأنبياءوتبجيلالاعتراففيالفضلللمسلمينأنيرىأرنالديز

مريمبنلعيسىالمسلمينتصورأنيعنيلاهذاأنإلا،وعيسىموسىوبخاصة

بالآخرالاعترافإلىتهدفالحوارإلىفالدعوة،المسيحيينتصورنفسههو

.عقائدهأوخصوصيتهعنأحديتخلىأندونالأديانبينالسلاموتحقيق

الأديانيجمععماالبحثهوالتوحيديةأوالمسكونيةالنزعةدوركانوإذا

،العقائديأوالفكريالمجالعندتتوقفأنيجبلاهاتهالبحثعمليةأنإلا

المعتقداتمنفكريانسقاتكونأنقبلوقلبيةروحيةتجربةهذاكلقبلفالدين

هذهولكن،بهومعرفةللهامعلقاءوتجربةللهاعنبحثتجربةإنه،عقائدياونضاما

جميعمنالكنيسةومعلميأساقفةاجتماعفيلفلكنسيتقليدإلىالمسكونيةتشيرأوللم+ول!حه.3س!*اا-

وسلامةالنظامحفظركدف،المسيحيالإيمانوبالعقيدةتتعلقأمورلمناقثةأ،"العالمالمسكونةجهات

الكناشلجمعتسعىحركةإلىالم!كونيةمفهومتطور.العالمأنحاءشتىفيالمشحيينبينالعقيدة

الكلمةاسضع!،ليتمالنصفي.العقديةخلائاتهاتجاوزطريقعنوذلك،واحدةكيةداخلالمسيحية

موحد.وميتافيزيقيروحيإطارداخلالأديانلتوحيدتسعىالتيالكويةالنزعةبمعنى
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سى.تواصلموضوعوجعلهاللآخريننقلهاويصعبهشةتبقىالتجربة

يجعلماهوهذالعل.دوغمائيانسقاأوفكراوليسوانفتاحتجربةالدينفإنآخر

"?+ء!أص?*ي!الآخرتجاهوالخيرالتسامحقيمةتفرضهاضرورةلهبالنسبةالحوار

التيالأخلاقيةوالقواعدالحقيقيةالروحيحددماهووذلكء*(،،ءلمكالاح3غلمأ

الأددان:حوارفيإليهاونصبوبهانلتزمأنيجب

يعنيمماللآخر،الاستماعبصددنكونعندماخالصةنيتناتكونأن-

والمسبقة.القبليةالأفكارتجاوزضرورة

ديني.كمذهبوليس!كإنسانللآخرنستمعأن-

علىبلالدينيةالحقيقةنسبيةعلىالتسامحقيمةنؤسسىأنيجب-لا

الآخر.احترام

نهاجمأنيمكننالالكنالحجاجبواسطةالآخرينعقائدننتقدأنبإمكاننا-

بالئه.اتصالحالةفيلأناسحيةإيمانيةتجربة

الاختلافإلىالوحدةمن

مواقففيالموضوعيةحدودحولمطروحاالتساؤليبقىهذا،كلرغم

وأالاستمراريةوسؤالالقرآنيللنصمقاربتهوعموماالإسلاممنأرنالديز

رؤيتهأنالاعتباربعينأخذناماإذاخصوصا،الإبراهيميالتقليدمعالقطيعة

رؤيتهفيالتجسدوعقيدةالمسيحشخصمركزيةعنبمعزللتفهميكنلمللآخر

يكتشفأرنالديزجعلتوالمسيحيةالإسلاممقارنةأنيبدو.الدينيةوفلسفته

المسكونيةوفكرةحلمأنويظهر،الديانتينبينوجوهريةعميقةاختلافات

تطرققدكانوالتيالديانتينبينالعميقةبالهوةالوعيأمامتراجعوالوحدة

.حزمابنعنأطروحتهمنصفحةآخرفيإليها

تجاهه،نقدياموقفاواتخذبالإسلامأرنالديزإعجابتدريجياتلاشى

الوقوعيرفضفهو،كبيرةأملخيبةعنتعبيرااللاذعةانتقاداتهكانتماوكثيرا

النزعةأمام"الأديانكتابهفييقول.الزائفوالوعيالذاتيةالرقابةفخفي

الىكبةإن":ى!3+*هأ!الم!3عحءلمأ،لمع+32،*غ+لملم،ءك!""التوحيديةأوالمسكونية

فعلردكلرفضإلى،والخيرالاحترامباسم،تؤديالمسلمينمعالحوارفي
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للآراءوليسحقيقةيراهلمايخضعالحقيقي"فالباحث،الاسلامتجاهنقدي

.!المهبمنة

يتميزالمسلمينإلهأنفيأرنالديز،حمسب،يتجلىالجذريالاختلاف

يجعلنا،،بالحب"المتعاليهوالمسيحيينإلهأنحينفي،مطلقا"المتعالي"بأنه

إلهعنبعيديندئهالاستبداديةالسلطةأمامللإنسانوالأعمىالمطلقالخضوع

شبيهاالإنسانوبينبينهالمتبادلالانتظاريجعلهالذيالجديدأوالقديمالعهد

يحتاج"لا:نفسهاالفكرةأرنالديزيثير،الحلاجعنكتابهوفي.الأبديبالحبيب

أوامرواتباعالطاعةإلامنهمينتظرلافهوالبشرحبإلىالإسلامإله

.!الشريعة

طرفيعلىلاهوتييننظامينوجودإلىتشيرالعميقةالاختلافاتهذه

يحتاجلااللهأنداممااللهصورةعلىيخلقلمالإسلامفيفالإنسان،نقيض

طاعةعلىيقدروبالكادضعيفلكنهمسؤولاخلقالإنسانأنشكلا.أحدإلى

"الكتاب"دياناتبينحقيقيشرخمصدرالإلهيالحبمسألةوتعد.اللهأوامر

اللهأرادهماكلأنيعتقد"فالاسلام،المطلقةوإرادتهاللهسلطةقضيةهيكما

والحريةالحبأليس.عادلهوماإلايريدلااللهأننعتقدأنناحينفيعدلفهو

عدمفإنلذا"،مؤمنينبشراإلاالإسلامإلهيخلق"لا؟".مترابطينشيئين

فكلللإسلامبالنسبةالطبيعةلمفهوموجودلا.وجهلجحود،نكرانالإيمان

.القرآنفيالعلمانيةلفكرةمكانأييدعلامما،الفطرةأوبالطبيعةمسلمإنسان

وروحالنقديالفكرإلغاءيتمحيثالتربويالنظامعلىأيضاينعكسوهذا

.التساؤل

كه+هأ*ء!ىولءأ،،،ءألم!كالملمكهع"لمسلمينالمتصوفةالحومسيحيةتتأملا"كتابهفي

أكثراختلافاتأرنالديزيصتعرض13،3(ك!علم3دللم+كاعول،المىى*لم/ولكلهلمءأ*لم3(3991

المسلمينإلهبينوالشابهالمقدسالكتابمنالقرآنيستمدهمايخصفيماعمقا

لكن.الوحيكلماتخلالمنويتجلى،خالق،واحدإلهفهو،المسيحيينوإله

وفيوالتجسد.التثليثأي،للمسيحيةالأساسيةالعقائدصراحةينتقدالقرآن

،القرآنأنالكاتبيرى"التوحيديةأوالمسكونيةالنزعةأمام"الأديانكتابه

المعتقداتفهميخصفيمافادحينخطأينيتضمن،تعالىاللهمنالمباشرالوحي
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تماماالممكنكير"من:العذراءمريموشخصبالتئليثيتعلقانوهما،االجحية

."اللهإلىالأفكارتلكننسبان

سبتمبرمنالسابمفيول*،++ه!3بورمانسالأبإنىبهابعثرسالةوفي

نهاية"في:لسنواتالإسلامولوجيافيعملهخلاصاتأرنالديزيوضح،4991

بعض"وباستثناء،أنهقناعةلديتولدتالإسلاملدراسةكرستهاطويلةحياة

العالميللفكرجديداشيئاالإسلاميقدملا،الصوفيةجسدهاالتيالحالات

إسلامبينالتمييزيرفضعندماذلكمنأبعدإلىأرنالديزيذهب."الكوفياو

عنمثاليةصورةلإضفاءيسعونالذينأولائكينتقدكماسيء،وإسلامجيد

بهابعثأخرىرسالةوفي.القرآنقراءةعناءأنفسهميكلفواأندونماالإسلام

يكون"انالأسلام":فيأمله"خيبةعنالكاتبيتحدث،حميمصديقإلى

لكننا،مخلوقأوأزلي،الثهكلامالقرآنانيعتقدأنيفترضمسلماالمرء

هذهمثلإنسانيعتنقأنإمكانيةئتخيلأنيستحيلالقرآننقرأعندما

أكثرصورةفينجدهقيممنالكتابهذايحويهماكلأنخصوصاالعقيدة

بساطةبكليقرونالمسلمونكانإذاو."6والإنجيلالمقدصالكتابفياكتمالا

فيبالحقللاعترافالشجاعةيملكونلافهممحرفانكتابانوالإنجيلالتوراةأن

الحوار؟إمكانيةتصورإذنيمكنكيف،المتبادلالنقد

أصبحكلماالإسلامدراسةفيتاقدمناكلماأنهالإسالأمولوجياعالميعتقد

ألا؟بالتناقضالوعيالمسلمونيملك"هل:علينانفسهيطرحملحسؤال

أرنالديز"يقول؟ات:إ!ئقدإمكانيةمنتحرمهمديانتهمإننقولأنيمكن

حتما،ذلكسيسوؤه،المسيحبخصوصشيءأيللمسيحينقولأنبإمكانناإن

شئتمالمسلمتقولأنيمكنكلاأنهحينفي،عنفإلىيتحوللنألمهلكن

عنيفة.فعللردةذلكيؤديندوتالإسا،مرسولبخصوص

بينوبالخصوصالأديانبينالحواربخصوصأفكارهعنأرنالديزتراجع

نأيمكنمافأقصىتواضعا،أكثرطموحاتهوأصبحت،والمسيحيةالإسلام

"الآديان،"المتبادلالاحترامعلىمبنيسلميتعايش":هوالحوارفييتحاقق

ولا"،لحظةأولعند"ينهارالحوارفهذا".التوحيديةأوالمسكونيةالنزعةأمام

المسيحيينأنا)فرنسيالمستشرقيوضحالحوار.حولنتحاورأنإلألنايبقى
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وهويتهمتهمذواعنينسلخونأنهملدرجةبالحواريقبلونعندماخطأيرتكبون

شكوكأنإذنيظهر.المسلمينتجاهإلابالتسامحيعترفلاالإسلامأنحينفي

وليسنفسهاالأديانبأصولترتبطالأديانبينالتقاربتحقيقإمكانيةفيأرنالديز

للآخر،جهلهضحيةالمرءيصبح.ديانةلكلالمؤسسةالنصوصتأويلبمجرد

.يكونأنيرجوكمابلهوكماليس!لهورؤيته

الخيربقيمالالتزامضرورةعلىالتأكيدمنأرنالديزيمشعلاذلكلكن

العالممواجهةفيوأكثرأكثرالإسلاميالعالمفيهأصبحوقتفيوالتفاهم

تجاهخيبتهعنعلناالتعبيريتفادىأرنالديزجعلماهوذلكولعل.المسيحي

يتمأنهويخشاهماأكثرلكن.الجانبينبينالأحقادلتأجيجتجنباالإسلام

قناعتههناك،جهةمن:تبسيطيةبطريقةللإسلامومركبةمعقدةرؤيةاستغلال

لفهمصادقةرغبةنفسهالوقتوفي،الإسلاميةوالعقيدةالمذهبوتهافتبخطأ

الحي.إيمانهمخلالمنالمسلمين

مبدأوالحوارأنو،الصمتيختفيالمشتركالعيشقيمةوراءأنإذنيبدو

أخلاقية.ضرورةمجردبلفكريامعطىليسالآخراحترام

،منتصرةدوماالمسيحيةمنهاتخرجتبريريةفلسفةالمقارنالمنهجيصبح

الحرية،:الأديانلحوارالأصيلةللقيمتؤسسالتيالديانةوحدهاهيوتصبح

الديانةأصالةفيمقالة؟يهوهضد"ثورةكتابهفي.الحوارإرادة،التسامح

الأصالةعنأرنالديزيتحدث،غول75علململم+هءع3ءل!هءغمم!،لملم8991"المسيحية

"؟المسيحيةوأصالة"عبقريةبيعنيماذا.الحقيقةعن"وليص!53ا!ولأ!أ"ش!(أ

هي57"ش!ز"أ3ح+أ"اليهوهيهأوالجييوفيةأنحينفي،للحبالدائمالحضورإنه

إلهولأن،والإسلاماليهوديةفينجدهتصور،الحقللإلهخاطىءتصورعنتعبير

بلوالآخرينوحريةكرامةاحترامالمؤمنينعلىيفرضفإنهحبإلهالمسيحيين

أنفسهم."الضالين"

لعنفواالإسلام

وبخاصة،التوحيديةالأديانتربطالتيالإشكاليةالعلاقةأرنالديزيثير

هذهاحترامتخضعالدياناتفهذه،الإنسانحقوقبمفهوم،والإسلاماليهودية
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الديانتينهاتينبينجذرياختلافئمةأنيرىلكنه.معينةلشروطالحقوق

نصوصخلالمنواليهوديةالإسلاميميزالعنففتبرير،المسيحيهوالديانة

ذلكالمسيحشخصيةوتوضح،العنفتبريرمنالأناجيلتخلوحينفيعديدة

يتساءلأ499سنةألقاهامحاضرةفيو.لأعدائهواستسلامهتسامحهخلالمن

توسعي؟دينالإسلامهل:أرنالديز

يريدمنهوللهانأيزلدأرنايجيب.؟"سأأ4)5،+اولولح3احأ!أولهءوله9ولش!حأولء3

يترددلاو.سلميةلوسائلأيضااللجوءيتمأنه،رغموالسيطرةالتوسمعويقرر

يمكنناماوأفضلللانفجارقابلةآلةذاثهحدفييضل"القرآنأنالتأكيدفي

.النار"أحدفيهأضرمإذاإلاينفجرلاأنههوبشأنهقوله

عنانحرافمشكلليسالأصوليوالإرهابالعنفمشكلفإنهكذا

وإسلامجيدلإسلامإذنوجودفلا،قرآنيةنصوصمنينطلقانهمداماالإسلام

يبدءواأنالمسلمينعلىيجبالأخرىالدياناتبأتباععلاقاتهمفيسيء.

أكثروسائلاستعمالوجبيقتنعوالمفإن،للآخرينوالشريعةالوحيبتبليغ

الجهادفكرةانومحاربارسولاكانمحمداأنأرنالديزيرى.الصيفأيعنفا،

نأيمكنلا،المعركةعلىنفسهاللهيشرفالغزواتوفي،الإسلامفيمركزية

.الأديانمنالكثيرتتقاسمهافكرةاللهنصرةأجلمنالحربأنأيضاننفي

التاريخي،شاقهافيفهمهايجببالجهادالمرتبمةالقرآنيةالآياتمنالكثير

فرضاالجهادمنجعلالبعضو،وكونيةبلعامةدلالةلاحقامنحهاسيتملكن

المسلمينأنكما.الإسلامأركانمنالسادسالركنمنهجعلالبعضإنبل،دينيا

الشريعةأننفسهالوقتفيونعلم،حربودارإسلامدارإلىالعالميقسمون

لذا،الدينيومحتىكلهالعالمعلىوتفرضكونيةتكونأنيجبالقرآنية

يؤكدأرنالديزلكنالجهاد.بواسطةالعالمعلىيسيطرواأنالمؤمنينعلىيجب

.جوهرهفيتوسعياالإسلامكانإذامامعرفةالصعبمنأنه

تساءلوالسياسيةالأخلاقيةالعلومبأكاديميةأ499سنةألقاهامحاضرةفي

نأهنايظهرالكلاسييهي؟للجها-امتدادهوالحاليالإرهابهلأرنالديز:

والعنف.الإسلامبينللعلاقةفهمهفياعتدالاأكثرأصبحالفرنسيالمستشرق

بنعمأرنالديزيجيب؟الأخرىالأديانمنعنفاأكثرجوهرهفيالإسلامهل
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بعينأخذناإذاولا،المتطرفالأصوليشكلهفيالإسلاماختزلناإذانعموبلا.

للمسلمين.المسالمةالأغلبيةالاعتبار

المشتركةوروحهاالأديانبينوصلحلقةالتصوف

ضدكانولكنه،الإسلاموبروحانيةالصوفيةبكبارمعجباأرنالديزضل

وأالمنغلقةالسلفيةالتياراتوئدالذيالمتشددالأصوليأوالفقهيالتيار

علىتركزالأصوليةالتياراتأنمراراذكرأنهكما،المتعصبةالجهاديةالحركات

حتمي.شيءكأنهوالأديانالحضاراتمصدايظهركيالاختلافنقاط

الدياناتأنإلا،تجاوزهيمكنلاشيئاالعقديةالخلافاتكانتلووحتى

إحيائها،علىالعمليجبدينيةإنسانيةنزعةمصدرتضلالثلاثالتوحيدية

مثلا،عربيابنتصورمثل،الإنسانحولالصوفيةالتصوراتأنخصوصا

لليهود"مكن.مكذاالمنغلقةالأورثودوكسياتلصالحللتهميشتعرضت

ينقذواأنوربمايعاونواأن،أخرىمرةيلتقواأنوالمسلمينالمسيحيين

."الإئسانية

يشكلالروحيالبعدبدأعندماخاصامنحىأرنالديزعندلمقارناالمنهجأخد

الفلاسفةكباركتاباتخلالمنالمشتركالدينيالأفقوأساستصورهمحور

لااللاهوتيةالأنساقأنمفادهاقناعةمنأرنالديزينطلق.المسلمينوالصوفية

قادرةالصوفيةالتجربةلكن،الأديانبينللحوارمشتركةأرضيةبتأسيستسمح

ماهواللهنحوالسلوكفإنتفرقةمصدروالأفكارالعقائدكانتفإذا.ذلكعلى

وتجليه،وحيهموضعالمؤمنقلوبمنيجعلاللهكانلوكما،المؤمنينيجمع

عنمختلفةبطريقةالحقيقةعنالكشفعلىقادرةالحموفيةالمشاهدةتصبحو

الإلهنحومشتركطريقثمةأنإثنشكلا،الدينيةواليقينياتالعقائدوظيفة

الواحد.

فمعاناتهأرنالديز،روجيهوشغفإعجابمحلالحلاجشخصيةضلت

الدلالة"بالفيلسوفيسميهلماويؤسسانالشخصيالبعديتجاوزانوموته

مما،بهوالأنسالثهمنالقربخلالمنتتشكل"التيالجوهريةأوالأساسية

للارتباطتسعىفهي،خاصعمقذاتخصوصيةعموماالصوفيةللتجربةيمنح
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نأإلاالإسلامياقوحيدلمبادئوفياباقيالحلاجأنوركم.الإلهيبالحضور

إلىوسلمتهبالحلولاتهمته،للتصوفبعدائهاالمعروفة،السنيةالأرثوذوكسية

.دنهايةلالحبثمناحياتهدفعكلاهما،المسيحكماالصليبعلىفماتجلاديه

رغمأنهأرنالديزيرى"الثلاثةالتوحيديةالأديانتقاطع"نقطةكتابهوفي

بعضهمستقلبشكلوتطورنشأ،والإسلاميالمسيحي،اليهوديالتصوفكون

النزعةنفس!عنأثمرالثلاثةأشكالهفيالتوحيديالتصوفأنإلابعضعن

الواحد.بالئهالعلاقةمنمعناهاتستمدالتيالإنسانية

اشكاليسيا!ا

أكثرالتوحيديةالديانةمفهومفيهأصبحسياقفيأرنالديزكتابظهر

توحيديةلروحأشكالثلاثةأمامليسأنفسهميجدونفالباحثون،إشكالية

أحيانا.ومتنافرةمختلفةتوحيديةأنماطثا،ثةأمامبلواحدة

الطرق"ماسوندونيزنشرتننهسهمالعاوفي،8391سنةأرنالديزكتابنشر

لمشتركةاطلنقاارستدحيث!دعهـ/1د!كالملم3دء،07ء*لمول"لملم"لملم))ءلمحدالوانحوئةالثلا

مثلعباراتبصياغةوقامت.ابراهيمالنبيشخصيةخاصةالثلاثزلمرسالات

المعاصر،المسيحياللاهوتداخل"الكتاب"دياناتأو"الإبراهيميةالديانة"

يوضحكماالواحد،الإلهنحوسبلثلاثةبمثابةالثلاثالدياناتاعتباريتمحيث

الأصولبين،الثلاثالتوحيدية"الدياناتمؤلفهفيسيبونيدانيالذلك

والمصير"

ط59لم5أه3++ه5"لمفيأ5ثميم،5لأى،5م"ء93ألميم+كهيملم+ول5+/لا3+"كهحع+لم!3

/!ى053ولح93كه9لم!/ولك!43يم5+ألمك!.

،لمءء4ءلملمك!ج3ءحألمفىع.كهيلمح"نلآخرالهانإأولهإأولمسيحيينالهإ"كتابهوفي

لتيااتالعباربتحليلولأولغولحلما؟34اغبرريميميقو،لمىلها"*لملمهلملم2،/،.\ير44ؤى-،لملم

التوحيديةالديانات":والإسلامالمسيحيةاليهوديةعنللحديثاستعمالهايتم

عبارات."الثلاثالكتابديانات"،"الثلاثالابراهيميةتناالديا،"الثلاث

فلكل،الثلاثالدياناتهذهبينمشتركةخصائصوجودفكرةمنكلهاتنطلق

لكن.واحدإلهبوجودوتعقا-إبراهيمالنبيعلىوتحيلترجعوكلهاكتابمنها

17

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هذهداخلأنتفترض"لأنهاوخطيرةلاخادعةالعباراتهذهأنيضنبراغر!دي

منهاواحدكلفهمأنوالواقع،العباراتلهذهالحقيقيالمعنىيتحققالديانات

يشكلهذاكل،لكتابمنهاكلامتلاكحتىأوإبراهيمالنبيوحقيقةللتوحيد

.وصراعخلافمصدر

وتختزلالأديانبينللعلاقةالإشكاليالطابمإذنتخفيالعباراتهذه

منأيفيعليهاالعثوريصعبالمشتركةالعواملمنمجموعةفيالعلاقةهذه

تعميما،،3+هأ!أ)ح4لااأ7س!ع""الكتابديانة"عبارةاعتباريمكن.الدياناتتلك

أنهايظهرالتيوالقرآنفينجدهاالتي،،ث!،أس!!4لااأس!373،!"الكتاب"أهللعبارة

"هوالكتاب"أهلكتابيكونأنيمكنأنهكما،والمسيحييناليهودإلىتشير

الإسلام.المتتاليةالكتبمنمجموعةأي،الأأولشاالتوراةأوالمقدسالكتاب

هوليسالكتابلأهلالقرآنيالمفهوملكن،كتابديانةبأنهيوصفأيضا

الكتابهوليسالمسلمينكتابلأنالمقدسالكتابعنهيتحدثالذيالمفهوم

الدياناتهوالكتابدياناتمعنىيكونفقدالمعنىبهذا.القرآنبلالمقدس

الكتابة.اختراععلىاللاحقةالدياناتكلأي،دينيكمرجعكتاباتملكالتي

تشكلوالإسلامالمسيحية،اليهوديةفإن3ص!+حأأك!اس!5جيزيللبييربالنسبة

بكمختلفةلثهوتصورهاكتبهالأنالكتابديانةلمفهوممختلفةأوجهثلاثة

الدياناتفينفسههوليسالكتابووضعمفهومحتىإنبلأحيانا،ومتنافرة

مننابمفهوبامتيازالكتابديانةهوالإسلامأنجيزيلبييرويعتقد.الثلاث

.القرآنطرفمنونسخهاحذفهافيتمالسابقةالكتبكلأما،عليهومبنيالقرآن

"كلمة"دياناتفهي،تعقيداأكثرالكتابمافهومفإنوالمسيحيةلليهوديةبالنسبة

"ديانةوالمسيحية"التوراة"ديانةاليهوديةتصبحبهذا،كتابدياناتمنهاأكثر

".المسيح

المعنىنفسإلىتحيللالأنها"مبهمةالابراهيمية"الدياناتعبارةأنكما

منهووالقرآن"التوحيد"،الإسلامفيتعنيفهي.الدياناتمختلففي

حينفي،التوحيديةوالدثإنةالإبراهيميةالديانةمفهومترادففكرةسيصيغ

فهو،مختلفبمعنىوالمسيحيةاليهوديةفيإبراهيمالنبيئشخصيةفهميتم
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منهتجعلالمسيحيةأنحينفياليهوديةالديانةفي"اليهوديالضعب"أبصعني

فيبعديندرج"لالكنه،ويطيعهالثهفيأملهيضعالذيالمؤمنالشخصنموذج

."البشركلطرفمنواحدإلهتوحيدفكرة

واحدإلهأجلمنرسلثلاثة

علىأفضلهايكنلمإنأرنالديزكتاباتأهمأحدبمثابةالكتابهذايعتبر

يصيغأنالكاتبواستطاع،المقارنوالتصوفالأدياندراسةمجالفيالإطلاق

للإيمانالنابضالقلبإلىالأديانبينالخلافنقاطلتجاوزخاصاطريقالنفسه

العثورإلىالمؤلفيسعىنفسها.الأديانهذهخلالمنيتحققالذيالصوفي

الاختلافاتعلىتهيمنالتقاءنقطةتشكلالتي"الصوفية"قصديةيسميهعما

من،الصوفيةاستطاعاختزالها.،الأحوالمنحالبأي،يمكنلاالتيالعقدية

لاس!ولغ،لا!وللا،+*هح345،)س!"خ5مشركفكريصصكساءتأسيس،فرديةتجاربخلال

الاختلافات،الدينيةلخلافاتواالاختلافاتوتحاوزالمتوسطيةالحضاراتاخترق

التاريخية.والعداوأت،الشعائريةأوالطقوسية

الديانات(تقاطع)أوملتقى"فيكتابهبنشرأرنالديزسيقومفىدى"ا3سنة

يمكبئيوالذ4،لم?/عغيأهكا!ل!لمأه3كا7/لمد!+هلم،لم"ف!ىكالمكهأغلثلاثاالتوحيدية

ناالكاتبيؤكدواحد".إلهأجلمنرسلثلاثة"لكتاباستمراريةاعتباره

عندماإلهيةلروحوحاملاومثمراايجابياكانالثلاثالتوحيديةالدياناتالتقاء

متقاربةتصوراتوتوحدهامشتركةوثقافيةروحيةطموحاتتجمعهاكانت

والغايةالخيروماهيةالحقيقةمعرفةحول،بالعالمالإنساقعلاقةوحولاللهحول

بيزمشتركةنواةمنتنبعالتصوراتهذهكل.الحياةومعنىالإنسانوجودمن

نشوءأنارنالديزويعتقد.واحدإلهبوجودالإيمانوهيألاالمفكرينمنالكثير

التواصلمنطويلمسارنتيجةهوالغربيةوالحضارةالمعاصرالغربيالإنسان

والغعلاسفة.المتصوفة،اللاهوتيينبين
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الأولالفصل

رسالاتوثلاثرسلثلاثة

نوحدلاكي"نميز

ماريتانجاك

رسالاتئلاثأمامأنناإلا.واحدلإلهرسلثلاثةومحمد:عيسى،موسى

روحهاحيثمنوأحياناعقائدها،حيثمنتتعارضدياناتثلاث،مختلفة

نفهمأنيمكنناكيف!رسالاتهمليبلغوامؤسسيهاأرسلمنحولوتصوراتها

هويبقىإليهتستندالذيالإلهكانإذاوالتباعدالتضاربهذامثلنبرروأن

حقيقته؟فينفسه

خلطكلنتفادىأنالبدايةمنذعلينايجبمفيداالكتابهذايكونكي

النزعةهذهلأن،متسرعةتوفيقيةأوتلفيقيةنزعةفيالوقوعمغبةمنونحذر

الذينأولائكعندواضحا،توجهانلاحظأنناوالحال.للفكرانحطاطاإلاليست

اللهمدامابأنهللاعتقادا،والمسكونيةبالوحدة،هذهأيامنافي،مولعونهم

تبقىالتعارضنقاطكلفإنعليهوبناء،الرسالاتلتعددوجودلافإنواحدا

وحصرمنهالتخلصيجببشريعملأنهاأي،الحقيقيالوحيعنخارجة

هوشيء،كلوخالقالربهوواحد،إلهوجود:جوهريهومافيالأديان

.للإنسانالأخيرةالغاياتويحقق،بكلمتهالبضريةيرشدالذي

تمالو)اثعرالحئاب)قرلا:القرآنفيبوضوحهذهالنظروجهةتظهر

!بفشر-و3الفة3إفمبطص3افوبين!مبينناس!إلر!لهة

هذه64،،عمرانآلرووفالفه!مقأر،بأبمضأبمضنايتخرو3فتيئآ،

)حبارهم)اقخؤواالذينوالمسيحيينلليهودوتأنيبتوبيخيصحبهاالدعوة

جهاتجميعمنالكنيسةومعلميأساقنهةاجتماعفييتمثلكنيتقليدالمكونية.اا11،كا!اظ،أظأ!ا*؟11)-

بينالعقيدةوسلامةالنظامحفظبهدفالمسيحيالإيمانوبالعقيدةتتعلقأمورلمناقثة"،العالم9المكونة

داخلالميحيةالكنانصلجمعتسعىحركةإلىالمسكونيةمفهومتطور.العالمأنحاءشتىفيالمصجيين

الكونيةالنزعةبمعنىالكلمةاستعمالينمالنصفي.العقديةخلافاتهاتجاوزطريقعنوذلك،واحا-ةكنية

المزجم..موحدوميتافيزيقيروحيإطارداخلالأدياناغوحيدتسحىالي
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المس!ونالمفسرونيستنتج.ار،التوبةالفة!ءوتمناطباورهباف!

نظرياتبل،الثهتعاليممنليمستوالمسيحيةاليهوديةالمعتقداتأنهذامن

الكنيسة.وآباءالشريعةعلماءصاغهابشريةوتخيلات

الواحدالإلهفإن،الآياتلهذهالحرفيالمعنىعندتوقفنانحنماإذالكن

وبما،الفلاسفةعندالواحدالإلهعنكث!يرايختلفلنالثلاثالتوحيديةللديانات

مطلقاسيدايتصوراأن،المدينةلوثنيةتجاوزفي،استطاعواالإغريقالمفكرينأن

إلىنخلصفإننا،قدراتهمجموعإلالهبالنسبةالآلهةمختلفتشكللا،للكون

حقيقيلشكليؤسسأن،للوحيحاجةدونما،وحدهالبشريالعقلبإمكانأنه

كما،الإسلامفيفقد،للرسلحاجةهناكتكونلنالحالةهذهفيالتوحيد.من

الخاصة.قيمتهكل،واليهوديةالمسيحية

قام،السماويةالدياناتإنقاذأجلمنأنهنعتاقدأنخالصبشريلوهمإنه

في،بعدهثمالإسكندريفيلونذلكإلىذهبكما،الفلاسفةبإلهامالأنبياء

كتابهفيكتبالذيوهـ(،ا5/م4)القرنالسجسنانيسليمانأبو،الإسلام

مستندا،"النبوة"مشكاةمنالنورتلقواالإغريقحكماءكلأن"الحكمة"صوان

مثر،لض3طكرالسمواقأ)القه:النور،24/35سورةفيمشهورةآيةإلى

حأنطالرجاجةفرز3طجةالمصباح!مصباح!فيط!هش!اؤكرل!

غنرلبةووشرقبة3فررمتوأمةمبار!لآلضجزمرايوقوطري!!ب

لنورالفهنارفورعلرنورييكلي!سس!لميضينولوف!لت!اي!اطص

بحئرشينعليم!.واتمةمثاويينالص)3القةنلضربيضاءمن

كانإذاأنهغير"،النبوة"مش!،ةفكرةصياغةتمتالآيةهذهمنانطلاقا

الآيةهذهعلىالاعتمادالمجازفةمنفإنهيشاء،لمننورهيمنحالقديرالعلي

إنهكما،الإسلامإلهلكن.المشكاةهذهنوريشهلمهمالفلاسفةأنفكرةلتبني

سطحيةمعرفةمجردأنشكلا.الفا،سنهةإلهمعيتماهىلا،واليهوديةالمسيحية

الثامنالقرنفلاسفةبعضأحكامتوضحهماوهذا،خادعةتكونقدبالقرآن

حقيقةفيلكن،".الطبيعي"الدينعنتعبيراالإسلامفيرأواالذينعشر

حنىلأو،الطبيعيةبالأخلاقولاالطبيعيبالحقلايقرلاالإسلامفإنالأمر،

بالطبيعة،الأحيانبعضفيترجمتهوتتم،فطرةيسمىماإن.الطبيعيبالدين
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وقد.خالقهعلىالمخلوقانفتاح،المخلوقفيالخلقعلامةإلاالحقيقةفيليص

فيالدخولأجلمنوليس،اللهكلامويفهميتلقىكيالعاقلالإنسانوهب

الأوامرمنمجموعةأي،للحياةشريعةيحملالقرآنفإنأخيرا.مستقلةتأملات

شكلا.يشاءكمايشرعالذيدثه،المطلقةاللهإرادةإلاتبررهالاالتيوالنواهي

".الطبيعي"الدينعنهنابعيدونأننا

بإنمشتركاقاسماللإسلاماعتبارناسيكون،ذه5النضروجهةفمن،بالتالي

واحديةفقطيعلمنالاالقرآنلأنوذلك،لهتزييفاالثلاثالتوحيديةالديانات

أخرىصفاتإلىبالإضافة،المطلقينوعلمهقدرتهعلىبالتأكيديكتفيولا،الله

ليستشريعةيعلمإنةبل،والجديدالقديمالعهدفيقبلاموجودةكانتوحاقائق

شريعةفهي،الأناجيلشريعةهيبالتأكيدولا،المقدسالكتابشريعةهي

الإسلامإنسبقتها.التيالشراحكلألغتأنهاحينفيأبداإلغائهايمكنلا

فإنذلكعنفضلا.النصارىولااليهودلابهيعترفلألنبيالطاعةيقتضي

.الثلاثالدياناتداخللأخرىديانةمنيختلفوالنبوةالنبيمافهومتحديد

نواةإلىلاختزالهسبيلولا،كليتهفيقائماالرسالاتتنوعمشكليبقى

يجب:الدينيةالمجموعاتهذهإحدىداخلأنفسناوضعنانحنماإذامشتركة

الديانتينتلغيلديانةينتميأنأيمسلما،أومسيحيا،يهوديايكونأنالمرءعاى

لاهوتعلىذاتها،حدفيتوحيديةديانةعلىنحصلأنأردناإذا.الأخريين

هي،حيثمنتوحيديةقيمعلىذاتها،فيتوحيديةأخلاق،ذاتهفيتوحيدي

نضعأن،الثلاثالتوحيديةالدياناتمننخرجأننشمهالآنفيعلينايجب

خصوصياتسنتجاهلأننا،النهايةفيهذا،يعنيوفوقها.خارجهانفسنا

مفهومبالتاليفنلغي،كرسالاتخصوصياتياعنالنضرسنغضرسالاتها،

نفسه.الرسالة

إسرائيلإله

اكوحيديةالدياناتعلماءأنإلىنشيرأنالمناسبمنفإنهلئهذابالإضافة

فيتطرقوا،المقدسةنصوصهمحولصاغوهاالتيالأ!كارخلالومن،الثلاث

واضحة:فهيمواقفهمأما.الإشكاليةلهذهالمباشرةغيرأوالمباشرةمجادلاتهم
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نضروجهةمنوسيضل،،المقدسالكتابيضلإذ،السبقامتيازلليهود

الإلهإن.دائمةمرجعية،عقائديةنضروجهةومن،الوحيدالمصدرهو،تاريخية

إلههوذاك،وصريحةواضحةبطريخقةالبشرعبدهالذيالأولالإلهالواحد،

حتىوقادهمصرمنشعبهأخرجالذي،ويعقوبوإسحاقإبراهيموإلهاليهود

موسى،خلالمن،إليهوأرسلدائمبعهدمعهارتبطالذي،الموعودةالأرض

المختار.اللهشعبمنهوتجعلآخرشعبأيعنتميزه،تتبدللاشريعة

الشعب،هذايعبدهالذيالوحيدالإلههوالواحدالإلههذاأنالمؤكدمن

واحدإلهإلالهميكنولمالوثنيةرفضواكله،لمحيطهمخلافااليهود،أنأي

لهايتضرعالتيالآلهةكلمنقوةأكثروهو،عنهمالمدافعفهو.يعظمونه

تعددأوالهينوثيةهذهآثارعلىتحتويالمقدسةالنصوصزالتلا.أعدائهم

التوحيدية.للديانةالأولالنمطشكلتالتي2مركزيبإلهالمحصورالآلهة

الكتابلاهوتمصطلحات"كتابهفيول!ءأأءا؟أك!جبلي.جبهيذكرناماهذا

طويللأمريتكايلتقأناؤيمانصالتوحيرمنالنمطهضا"استطاء:3"المقدس

((.موابفي4صموشمثل،أخرسآلصةجود9تتضمنالت!التمثلاتمكى

لذلك:إشارات""القضاةكتابفيوبالضبط،التاريخيةالأسفارفينجد

علىنعثراكماخمتل!ى؟!24،1إلفتتحفودتقإئاؤتحلىما!أليمق

:5المزاميرفيالقديمالتصورهذاعلىشهاداتعدة

عنيغصعاللهأف!!،غريبالهإلصأيرينابسطناأوإلصنااسمنسينا))إق-

21-4422،"القلبخغياتيكرفهوؤانههرا

،1477،إلوهيم،؟((اللهمتلعطيم"إل"اله))أبه!-

3،59آإلصة،إلهـهيم"امحلعلكلصبيرمل!عطيم!الهالربا)اإق-

فيهيرقلالآلهةتعددنضاممننمطاوتعني*ةالاا.ا"ل!3!امولرماكسالمفكرصاغهاكلمة:63116اغ!اأغ5ح+ا7ب

الغبائلأصناموضعمئلاغ.تتضيليةبعبادةيختصيجعلهمما،الأخرىالآلهةمعا!ارنةلاخاصةمكانةماإله

المزجعم.الإلهيةالوحدةمننوعبوجبردالاعترافيعنيمما،الكعبةحولالعربية

.المزجمالجديدالعهداووالإنجيلالقديمالعهدأوالنوراةيشملالذي3-

تشبهعبادتهطريقة"،وكانتالموآبيين"رجسكموشوسمي.كموشأمةعقواإليهونسبة،الموآبيينإله"-

المترجم.وقرابينذبائحالاولادلهيقدمكانالذيمولكالإلهعبادة

البستاني.بطرسلذاندايكالت!ياسيةالعربيةالترجمةعلىنعتمدالمقدسالكتابنصوصلزجمة5-
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ا.ح
علىتنطبقفهيالصفةوبهذه،الجمعبصيغةكلمةآ!اة)غ،،1كأهيما*

بمعناهالواحد.إسرائيلإلهلتمييزأيضاالكلمةهذهتستعمللكن.الوثنيةالهة

بردةهنايتعلقالأمرأنشكلا.الملائكةيعنيأنهالشراحبعضيعتقد،الجمعي

،المقدسالكتابنقرأعندما،بالفعل.المحصورةالوثنيةعرةضدتوحيديةفعل

كلوربخالقالواحد،الإلهفكرةنحومطرداتطوراكثيرةمقاطعفينلاحظ

:أصنامأوأوثانلمجردالوثنيةآلهةتحجيمتموبالمقابل.البشركلإلهثم،شيء

اؤال!ة)إلوهيم(!لعلكلهومصوبجراوحميرمحطيمالرب"أإن

ات"9اللسماصنيفق!الربأما)إليليم(،أصنام!الشكوبآلصة!لأإن

الصنم:تعنيوالتيآسابأكلمةنجدالأخرىالآياتبعضفي5،69ايزامير

معبالموازاة4."115/الناسأيربه!عملذهب4فضة()أعاسيبيصم"أصنامصم

كلها:البشريةإلههوإسرائيلإلهأصبح،التطورهذا

الصريخين،يبالربا!منحنين،يخوم!الربالكمكل،أعينيختحى"ال!ب

فيكوجه"أإشرالاطريقأماأإدملةوااليتيميكضرالكوباءيعغفالرب

؟-فى146،الالزامير.

خلقها:التيالكائناتكلتحفظالتيالعنايةهواللهأصبح

ير!تختحعئينهفيطكامصمتكطيصمأنت4تترجكلإيا!الكل))أعين

ا-11455.16إمزامير.ارض!((ح!محلفتشبي

)الذيا!ول،4!+ا!تاالإيمانويلهوأصبح،الكلإلههوئيلإسراإلهغداهكذا

لغرباءا،أنتموليس!،إبراهيمأبناء،نحنإلهناأولاهولذيوا،"(معناللها"يعني

هوالذكمااللهيعنيالإلههذاأصبح(،الإلغائيأوالحصري""نحننسميه)ما

ولكنالبشر(.لكلمتضمنومضشمل:طعنى"نحن"البشر،)نحنجميعا،معنا

.ويعقوبإسحاق،إبراهيمإلههوالإلههذايضل،كونيكإلهبهالاعترافرغم

بالنسبة،ولكن.الصفةبتلكبهتقبلأنالشعوبكلعلىلزاماوأصبح

يعنيالذيأأبناء"إل،"الإلوهيمتحني،الجمعصيغةمعإلأوالوهكلمةمنمشتقةعبريةكلمةإلوهيم-بن

أيضايسمىالذيأإل،سلطةتحتتندرجآلهةمجموعةأنهأي،إلهيةصفةأوكاسم"الأيام)أقدم

تثكلالتيالآلهةإذنهيالإلوميم.اليدأيأ"بعلباسمالعامةعرفهوقد.،الأعلى"حددأي،"عليون9

المفردلاسمجمعصيغةإلوهيمأصححيثاليهوديةالديانةفينلاحظهماهذا.واحداإلهامجموعهافي

المزجم.لنهكاسم
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بلوبوحدانيته،هبوجونربالاعحراففقطيتعلهتلاالأمرفإن،الشعوبلهذه

وأشعبهسادةمعوجددهأقامهالذيبالعهدوالإقرارلكلمتهالاستماعيجب

7.بطاركته

اتباعهخلالمنالعهدعلىالشاهدهو،للبشريةبالنسبة،الشعبهذا

الأرضأم!جميكىنسل!فييتباو!ا)4:لإبراهيماللهقالفقد،.بالفعلللشريعة

علاقةفيإذنالعهديرتبط18.،22،التكوينسفرلقولكل"سمكتان!اجلمن

سمكتماق"فالآق:إسرائيللبنيهذاقولهيبلغأنموسىاللهيأمر،بالشريعةوثيقة

لكلفانالشكوبجمييبينمنخاصةلكلتم!نوقع!به!حغطتم4لحوت!

كتابأفر119،الشريعةموسىتلقىوعندما91.5،ج!4ايرسفرأإ،ض"،امحل

نسمكى9نغكلالرببهتعلمما!لفقالهـاالشكبمساميفيقهـأ9الثص!

233،:""الملوكمنالثانيالكتابفيأيضاناترأأنيمكن7،24.،ايروجسفرله"

ووثغظالربلاء4للضهابالربأما!عصراوقطك!امنبراعلصاالل!قخه9ا)و

الكصرهضاصلا!اإقامهالنخسومحلالقلببكلوفراثضهوشصاداتهوصايا!

نتوقفأنيجبالك!ر".عنرالشكبجميك!ووقخهالسغرهضافيا!مكتوب

عديدةمراتذلكوردوكمالأنهالنغس"،صلوالقلببكل)):الع!بارةهذهعند

:الورعللمؤمنبالنسبةحبموضوعالشريعةتعتبرالمزامير،في

.))7"،9امزامير،اااأحببنةالتصبهـصايا!"!أتلضذ-

.911117،،اموجعانغس"أحببتوشريكت!أبكضتامتقلبين"ا-

.ا3،م91.1(1ايرجكىنخسفأحببتصاشريكت!أماوصرهتهبالحض"أبنهضت-

ا!مرجكىنغس((،حمتهبالواجين،بأتقيائه"يرضصأنهيؤكداللهفإنجهتهمن

،14711.

الشريعةفيو،اللهمععلاقةفيالإنسانتضعالتيهيالشريعةفإن،إجمالأ

يتمثلاليهوديالتوحيدأصبحهذاكلمنانطلاقا.يجمعهماالذيالحبيتحقق

مختار،شعبإله،ويعقوبإسحاق،إبراهيمإلههوالذي،واحدإلهعبادةفي

بأسرها.والبشريةالخلقكلإلهمبدئياأيضاهوالإلههذاوالعهد.الوعدشعب

وذقيالروحيةاللطةذياليدأو،المسيحيةأوالديانةفيعاليةمرتبةتعنيكلمة3.شاااشا!،أمأاةمن،البطاركة7-

المزجم.إبرايماللهلنبيبالنبةالأنهوكماالكيرالنسل
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يلىبهآمنتإذاإلانعمتهمجالفيتدخلأنيمكنهالاالأخرىالشوبكن

الحقالإلهويعبديجدأنللإنسانيمكنلا.موسىشريعةواتبعتلإسرائيل

الأزلية.الشريعةهذهخمارج

نأيجبأنهكما،الفلاسفةعندالمجردةاللهكونيةعنإذنبعيدون!حن

وأاللهوصفيتملاأنهوهي،المقدسالكتابفيللوحيخاصةميزةإلىنشير

خلالمندومايتجلىالثهإنبل،الذاتيبمعناهاعامةمفاهيمبواسطةتحديده

مسؤوليةلتحملاختارهمالذينالأشخاصأولشعبهالملموسبالتاريخعلاقته

تدخلخلالمنإلايظهرلا"الإلهية"الصفاتباللاهوتسيسميهوما.قيا!ف

التاريخ.هذافيالله

يتملاالمقدسالكتابإلهفإن،الخلقبقصةيبدأالتكوينسفرأنورغم،هكذا

وقبلأولاإنه.والأرضالسماءوجودوأصلالخالقبوصفهوجوهرياأولاتقديمه

يجعلهكيالبحرأمواجفرقمصر،أرضمنشعبهأخرجالذيالإلهشيءكل

تتوقفلا.بابيلونأسرمنسراحهأطلقذلكوبعد،الصحراءفيأطعمهالذييمر،

"غفق:شعبهأجلمنالرببهاقامالتيوالمعجزاتبالعجائبالتذكيرعنالمزامير

تتجلىالخارقةالأعمالففي.3،126،المزاميرقبجين"ؤج!تاقتهنا،افكقلالرب

إلخ....كرمهوعظمته،حكمته،وعطفهرحمته،قوته،ولطفهاللهطيبة

وحيةفريدةتجربةمحركإنهبل،تأمليلاهوتموضوعإسرائيلإلهليس

إليهنهتديأنأبدانستطيعلنالواحد.الإله،الحقيقالإلههوهذا.التاريخفي

إلىالالتجاءدونماالسبلهذهنعرفأنيمكنناولاو"سبله"،"طرقه"خارج

تاريخهم.طريقفيمرافقتهمعنيتوقفلمالذينأولائكشهادة

وكونهما،التوحيدإلىيدعوانوالمسيحيةمالإسلافكون،الظروفهذهفي

يذبأيليسكلهذلكفإن،والمزامير8الكتبةمن،الرسلمن،التوراةمننهلاقد

يعةال!ثرتطبيقيحاولونوكانوا.وتفسيرهالناموسبدراسةااححتموالذيناليهودالدينرجالهم:5!قحكه-8

الأسفاربدراسةكذلكاهتمواكما،متبعةشغهيةشريعة3تفسيرابوشكلت،للحياةاليوميةالجوانبفي

دعوتهرفضواأغلبهمأنإلابالمسيحآمنمنهمالبعضأنوركم.والتعليميةالتاريخيةالناحيةمنالإلهية

دونا"ديةبالأشياءاهموالأنهمنمراء؟بأنهمالكتبةبعضالمسيحالسيدوصفوقد.عليهوخاصلوا

لاوهمالناسأكافعلىوبضعونهاالحملعثرةثقيلةأحمالآيحزمون"فإنهم:والجوهريةاروحية

المزجم.4:23(.)متى"بإصبعثميحركوهاأنيريدون
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!مععلاقةأيةلناتكونلنفإنهالشريعةنتلقلمأننادامما.لليهوديةبالنسبةقيمة

الأملهوهذاإن.وبضعبه،شعبهفي،لشعبهإلايتجلىلاالذيالحقيقيالإله

شيبتسير"9:ميخابهيبضر،والذيالأزماننهايةعنديتحققالذيالخلاصي

صنفيكلمنايكقوبالهبيتإلكلالربر،جبلإلصنصرهلمويقولوقمحثيرة

صلمةأو،شليمومنالشريكةتخرجعص!يونمنأإنهسبلهفيونسل!طوقه

.23،،إشعياءسفر"الرب

لمسيحياالمنظور

جماعاتوجودأنحيث،لليهوديةمباشرةكاستمراريةالمسيحيةتتموضع

بعضكانتوإذا.ذلكعلىواضحدليلالمسيحيةالأصولفيمسيحيةيهو

العلاقاتأنإلا،الدينيينالتصورينبينالهوةعمقتقدالتاريخيةالظروف

الذيالإلههوإلههمفإن،المسيحيينحسبتتغير.لمبينهماتربطالتيالوثيقة

عنالمختارشعبهيتوقفلمالذيالإلهذاك،ويعقوبإسحاق،لإبراهيمتجلى

وفي،المقدسالكتابتعاليملكن.العظيمةنعمائهعلىشكرهوحضورهتمجيد

النضروجهةمنتعد،،خالصةدينيةحقائقعنفيهتعبرالذينفسهالوقت

أجلمناختيارهتمشعبلدىالإنسانيةالروحبناءهدفهامقدمة،المسيحية

تطنواا!)1:المسيحيقولى.المسيحيحملهاالتيالخاتمةالرسالةليتلقىوأعدهذا،

إحقافانعيى.كمحملبلؤنقضجئتمااكنبياء،أوالناموسلانقضجثترأن!

مناح!ة9نقطهأواحر9حرفل9يزكض4أإاوالسماءتزولأقإلكللك!أقول

17-518،،متىإنجيل"الكليكوقحتصالناصوس

بالضبطنعرفلا.الإغريقيةاللغةفي"أملأ"فعل"أكمل"كلمةتترجم

ح"ا915،أ"3البيشيتولكن،الآراميةاللغةفيالمسيحاستعملهاالتيالكلمة

يبدو.وإكمالملأ:المعنىنفسلهاالتي"خ)ا!+ا"""ماليكلمةيستعملالسرياني

كاملا،باطنيامضمونانمنحهاأنأيإطارها،ملأتفترضالشريعةإكمالفكرةأن

قإإنكمملكم!أقول"فانكل:متىنصتنمةمننستنتجهماهذانستبطنها.أنأو

المترجم.المقدسللكتابالقديمةالسريانيةالترجمة9-
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02،5.ات"9السماملكوتترخلوالنالغريسيينهاوالعتبةعلكلبرصم!زدلم!

بالمشرعينالأمريتعلق:هذايفسرالإنجيلكل؟والفريسيينالكتبةصنىما

التفاصيلتحديدعلىيعملونوالذين،اليهوديةللديانة"الشرعويينوالممارسين

وبضمير،زيادةدون،بواجباتهميقومون،فعلهيجبلاومافعلهيجبلماالدية

فإن،شريعةأيممارسةفيالكامنالخطرلهذاباستنكارهلكن.ومطمئنمرتاح

منالخامسالفصللنقرأطبيعتها.فيجوهريةجديدةعناصرسيحملا!سيح

تقتللاللقرماءقيلانهسمكتم!"قر":الجبل"موعظةمنانطلاقامتىإنجيل

يفضبمنصلأنلحمفاقولأناوأصاايى.مستوجبي!وزكتلمن9

21-5.22،ايى"مستوجبيكونباط!!أخيهعلص

الشريعةعلىيجبأنههوالمسيحيريدهما.معروففشيءذلكبعدماأما

لهذا.دقةالأكثرالشرشبهاترفضعلىقادر،حيضميرعنتعبيراتكونأن

بهنلتزمأنيمكنناالذيالمعنىهذا،للشريعةالحرفيالمعنىحبيسيبقىلافإنه

تحتمقدسةشريعةقوانينبخرقنابهنلتزمأنيمكننابلبواطننا،نطهرأندون

يومفيحتىالمرضىيبرأالمسيحكانهكذا.وثابتةمكتوبةشريعةقانونغطاء

أكلها.أجلمناليومذلكفيالسنابلبقطفلتلامذتهيصمحكانكما،الحمبت

بقراءةالشريعةيخرقبأنهيتهمونهالذينعلىفيرد3-ا(.12،،متى)إنجيل

علكلححمتم1ا!بيحةا!،ممةأ،يرأن!هوماعلمتم"فلوهوشعكلمة

الطيبوبة،:بالعبريةص!كاء؟؟4هيسيدكلمةتعني7..12،متصإرجيلالىب!ياء"

للبشراللهيكنهالذيالتعاطفحبعلىتنطبقماوغالبا،والحبالرحمة

طويلرءوف9رحيمفإلهيا،بأنت"أماالمزامير:فيمثلانقرأ.يخضونهالذين

-15

-11

ماولعلاليهوديةالطوائفأهمإحدىالفريسيونويثكل".المنعزل9معناهاأراميهكلمة:الفريس

ظاهريةدياناتهمفجاءتالناموصطاعةفيالصلاححصرواكونهمهر؟المسيحيةالديانةحسب؟يميزهم

كما،لاذعبانتقادتختصهمالمسيحيةنإنلهذاالرياءبفكرةألفريسيونارتبص.الاقلبمننابعةوليست

يرجعوضهيسماعىتقليدبوجودويعتقدون.المسيحالسيدعلىالمؤامرةفيبارزدورلهمينسب

ليرالإنانأنليؤكدالمسيحالسيد،فجاءالمكتوبةلثريعتهمعادلوأنهاللفصناضلفتناقله،لموسى

المزجم.(15متى)التقليدبهذاعلزمآ

وجوهأشذفيالإيمانحصرإلىالنزعةأووالقانونللمثريعةالحرفيالإتباعتعني:ا(6؟ش!اأ3)5+اشرعوية

أهلوإلىروماأهلإلىالرسولبولسرصالةإلىهنانثيرأنيمكن.مادتجةالدييةوالواجباتالأحكام

"بالروحالعبادةتميزالتيالأسايصيةابالحريةوبذكرهم،المته!ديننزعةمنالمسيهحيينفيهايحذر،كلاطة

المترجم.."والحق
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خلص9قوت!عبر!أعط91،حمنكلإل!التفتا!حق.9الرحمة9!ثيي3الدو

التيالمقدسالكتابنصوصهيكثيرة15-86.16،المزامير،أمت!:"ابن

.للقربانالخارجيةالطقوسمندئهبالنسبةأهميةأكثرالقلبطهارةحالةأنتؤكد

الوبصوتباستماءصماوالربانحىبا!محرقاتالرب"مسرة:صموئيليقول

))سخر؟الكباششحممنأفضلاإصكاءواالضبيحةمنأف!ضلالاستماءهو!ا

ل،5)4أإاصموئيل

وشعمكباشمحرقاتمناتفمتالربيقولذباثحىصثرةل!-"ياتا

أصامصلتطصرواتأتونحينمااسر.ماوتيوسخوفان9عجولبر!9مسمنات

المسيحيهدملاإشكياءأ)،1سخردو!بهإ"تروسواأنأيريكممنه!اطلبمن

منيصبحبحيثروحيا،بعداومنحهااستبطانهاإلىيدعوولكنهالشريعة

.048،إمزامير،.ا("قلبكل)آوأحشائ!وسطفيشويكت!"9نقولأنالحقيقة

الأساسي.الدرسإلىسنصل،خطوةخطوةالمسيحموعظةتتبعنانحنماوإذا

الوصايا:أكبرعنيسألهشريعةعالموفريسيعلىالمسيحيجيب

قاثلاليبربهوههـناصوسكلمنصم!واح!وسأله-

؟الناموسفيالكطمكلهكلوصيةأيةمكلميا-

من9نغس!!لمن4قلب!صلصنإلص!الربكبيسوءلهفقال-

فكر!!ل

الكطص4لكل9أإاالوصيةهصهت!-

محنخس!قويب!رحبمثلصاوالثانية-

37-2204،.متىإنجيلأإنبياءوا!لهالناموسيتكلقالوصيضتبصاتين-

التيالضريعةوهي،الحبشريعةإذنهيعيسىبهايأتيالتيالشريعة

ذلكنعتقدكما،رمزيةدلالةليسمنهاتستخلصهفما،موسىشريعةتكمل

يجدد،أنعلىقادراقويا،نقسآبل،الحرفيوالمعنىالروحيتعارضعندما

يحب!االتيالشريعةهيهذه.للإنسانوالدينيةالروحيةالحياةيقوي،يحيي

عليهايستحوذالوصايامنمجموعةمجردليستالتيالشريعةالمزامير،كاتب

واحدكلمعفعلياحضورااللهيجعلممافينا،دتهحيحضورهيبل،المشرعون
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نحبأنيمكننافهلكمالها.في"الإيمانويل"لالمستبطنةالدلالةهيحعذهمنا،

نعم؟إنسانحياة،لأنيمكنهابضرطهلجمالها؟كانمهماذاتها،حدفيكلمات

أنهاشكلا.المحبوبعلامةداخلهاتحملأنوهوواحد،شرط،بضرطونكن

لكن.اللههوالعمقفييحبهماكان،للشريعةحبهفيالمزامير:كاتبفكرةكانت

،والحياةالحقيقة،الطريقنفسههوالمسيح:ذلكمنلأبعدتذهبالمسيحرسالة

حقيقتهافي،الشريعةنفسههوإنه.الشريعةعلىتطلقكانتثا،ثكلماتوهي

الحب.شريعة،العميقة

اللهكلمة،الأبديةاللهكلمةبوصفهالمسيحإلىتنضرالمسيحيةفإنبالفعل

فينا:يسكنكيجسدفيإنساناأصبحالذي

أإبامنلوحيرمحمامبرامجر!9!أينابينناحل4جسراصادالعلمة"9

.4))،يوحنا.حقا"9نكمهمملو-ا

للكلمةترجمةتكونربماالجسد،أي،ساركس3*!ثهالإغريقيةالكلمةلكن

)مثلا""لحممعنىأيضالهالكن""الجسدبالتأكيديعنيالتيقيثأك!33بسرالعبرية

يستعمل.الإنسانيةالطبيعةعلىللتأكيدوذلك(.ولحمشحممننقولعندما

كا!خول.35بيسارووهيالمعنىنفسولهاالمصدرنفسمنكلمةالسريانيالبيشيتو

المسيح.اللهوكلمةالمسيحتحبأنفصاعداالآنمنيعنىالشريعةتحبأن

شريعةبمعنىيحملهاالتيالشريعةمكانالمؤمنينقلوبفييحتكالذيهو

11،داخلصفييكيضههـمنامسيع!ا"ان:قائلابولسالقديسيصرخ.الحب

محبةتعنيالمسيحمحبةلكن.أحشانكل"في"الشريكة؟علىواضحردوهو

هو،بولسالقديسذلكيعلمناكه،،نفسهاللهإنبل.اللههوالمسيحلأن،الله

4-9.،1،بوئسالقديسرسالة.حب

بالنسبة،يفضياتجاهفيالمسيحيينإتباعرفضوااليهودكونإذننتفهم

نعرفبشأنها.بولسالقديسقالهمابعدخصوصا،شريعتهمهدمإلى،لهم

الشريعةسلطةتحتيعيشيكنلمإبراهيمأنيرىفهوأولا:القديسحجج

لنسلهأواإبراهيمالهـعرمحانبالناصوسليس"فانه:اللهوعدتلقىعندما

رومية،أهلإلىالرسولبولسرسالةاكيمان"ببربلللكالم91،ثايعونان

تجعلف!!االخيرإلىتوجهعندماالشريعةأنالقديسيوضحذلئطبعد.413،
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لماقاو!ةعونأيتمنحلاذاتهاحدفيالشريعةأنكماالشر،يعرفالإنسان

السيئة:الجسدغرائزبمعنىالشر""سلطة

نخسايطية"رثتمبيكىفجسربه!أناوأماروحصالنام!سأزنكلم!"فإننا

أدسلعنص9.الباطناإنسانابعسباللهبناموسأسر1)فإنص7.14،إمرجكى،ا

ايطيةناص!سإلكليسبينص4!هنصناموسيحا،بأعضانصفيآخرناموسا

7.23،22،،المرجعنفس!أعضاثكل"فيالكاثن

الخلبوختاناليصودثيىهوإخخاءافياليصو!به!))بل:لليهوديبالنسبةأما

نفساااللهصنبلالناسمنليسصرحهالضكيىاختاناهو،بالكتابا!2وبال!

،فيلكن،الشىهـيعةفعلمنتكونأنالباطنيةللطهارةيمكنلا92..2،المرجع

رحمة،الخطيئةسلطةمنالإنسانتخلصرحمةإلىالشريعةتدعوروحانيتها،

تكترلحيمفرخلالناموسأما"9:عيسىالمسيحفيوالأملالإيمانثمرةهي

ملمتحماحتصج!ا.النكمةاز!ا!تايطية!ثرتحيثولكنايطية

إمسيح!ابيسوءالأبريةلل!ياةبالبرالنكمة!ل!هكضاإموتافيايطية

نأالإنسانيستطيعوبواسطتهعيسىالمسيحفي2.أ-502،،المرجعنفسلبنا((

اطوالحا.حبشريعةإلىعندهاتتحولالتي،للشريعةالباطنيةالروحانيةيعيش!

من،لليهود.لكنبالخسبةعميقاجرحالتشكلإلاتكنلمالأفكارهذهمثلأن

أشهم،نيةحسنعن،يعتاقدونالمسيحيينأنأيضانتفهمأنيمكن،أخرىجهة

للقيمتطوراإلاليستالمسيحيةوأن،والرسلالتوراةلتعاليممخلصينضلوا

بوضوحيكشفونبحيثالمقدسالكتاببتأويلقاموالهذا.لليهوديةالروحية

فيبحثواكما.المسحخارجتتحققأنلهايكنلمأنهويبينونالقيمهذهقوةعن

الكتابشخصياتمنالكثيرفيورأوا،لمجيئهحدسأوبشارةعنالنصوص

لا!.سيح.صوراالمقدس

التاريخيةالحقيقةنضروجهةمنللنقديخضعأنالتفسيرهذالمثليمكن

العهدفينجدأنيمكن.لدحضهكبيراعناءيتكلفوالماليهودفإنلذا،للنصوص

01،الاقيفيبالعملقامواالكنيسةآباءأنكما،التأويلاتهذهلمثلأمثلةالجديد

يمكنلاالمقدسللكتابمسيحيةقراءةإذنتوجد.التأويلاتبهذهمقتديننفسه

والرمرية.المجاز-يهالقراءةاستعملوابدورهمأنهمرغمبها،يقبلواأنلليهود
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حينفي،الشريعةتتجنب،خالصوبشكلبساطةوبكلأنها،يبدوالقراءةهذه

.حذراأكثركانالشأنبهذالسبوالقديسخطابأن

الكئيرنشأةوراءكانتالشروحهذهمنالكثيرفإنالأمر،عليهيكنمهما

الضمنية،العقائديةالمنظرمةخارجاعتبارهاتمأنهرغم،التيالدينيةالأفكارمن

بدأتالمسيحيةفإنآخرجانبمنتجاهها.مبالينلايبقواآنلليهودكانط

المسيحيقول.يهوداالأوائلوالأتباعاريونالحوكانفقد،اليهوديةوسطبالنمو

وثنيةامرأةعلىالقاسيردهنعرفأنناكما،إسرائيلأبناءإلىبعثبأنهغسه

يسوء"!أصا؟الشيطانتملكهاالتيابنتهايضفيأنمنهطلبتسورية!جنيقية

البنينخبزي!خ!أنحسناليسلأفيشبكونلا9أالبنيندعصلصافقال

الوثنيينإلىتتوجهلاالمسيحتعاليمأنإذ7.27،مرقسإنجيلللعلاب"2ويط

يعلمهكي،والحقيقيالواحداللهيعبدالذيالضعبإلىولكن،وثنيتهمفي

ليس.القلبشريعة،الحبشريعةفيتكتملأنيجبتلقاهاالتيالشريعةأن

ذلكيقولكماأملهمهوالذيالمسيححبفيبالإيمانإلاخلاصللوثنيين

القديسيرويهاالتيالقصةنهايةمننصتنتجهأنيمكنوكمابوعسالقديسى

تأصلىايان!ةكنةأيضاوالكلابنسيريانكملهوقالتفأجابت)1مرقمص:

منالشيطازخوج!قراذهبصالملمةهض!لجللصافخال.البنينفتاتصن

92.-728،،الممهـجعنفسابنت!اا،

تفترضاليهوديالتوحيدكونية:التعارضنفسأمامدائمانحنالنهايةفي

المسيحيالتوحيدكونيةأنحينفي،موسىبشريعةالشعوبكلاعتراف

البشريةعلى؟يجسدهالذيبالمسيحوالأملبالإيمان،الحبشريعةإشراقهو

جمعاء.

اليهوديةتجاهنظرالإسلاموجهة

قادر،بالعنايةخلقهيشمل،الخالقهو،واحدإلهوجودعلىالإسلاميؤكد

هذهلهميكشفونر!لاللناسيبعثحيئ،،عليمشيءبكلشيء،كلعلى

الذينالرسللمهمةالقرآنيتطرق.الشريعةإليهمويحملونالأساسيةالحقائق

الأحداثبصيغةليس،القرآنيحكي.والمسيحالمقدسالكتابعنهميتحدث
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المهمةاللحظاتأوالأوقاتبل،المقدسالكتابفيالحالهوكماالمتسلسلة

اللحظات.هذهمريمابنوعيسىموسى،ويعقوبإسحاق،إبراهيمحياةفي

برواحد،أنهاللهإليهمفيهاأوحىالتيالمواقفإلىتشير،المتاقطعة،المهمة

سبيلعلى.الفاتحةسورةفيذلكناقرأأنيمكنناكما،الدينيومملك،العالمين

وأيحير!يت*!رليالطصيىقال!اب!إثعيمإطص!الو:925،البقرةفيالمثال

وبالنسبة74،فمام،)3ال!ة!وأصنامازي!)قتخؤ7بية3قا!ب!إثعيم!الووإطص

قاوموسر!الووإطض:البقزا،53موسيال!تابأ!)قينا)وإذ:لموسى

سورةأفبياء!جمر!يمإط!)تمهـعلي!ئمفعمةاطر!ر!قولميالقومة

02.،الآيةالمائدة

مهمحدثإلىتشيرالتي"إذ"لاستعمالعديدةأخرىأمثلةنقدمأنيمكننا

القديمةالشريعةرسكعنتتحدثالتيالملآياتفإنأخرىجهةمن.مميزةلحظةفي

متسلسلة.قصةتشكللاجزئيةأحداثشكلعلىالقرآنفيموزعةهؤلاء

الكتابداخلالعلاقاتبنيةتشكلوالتي،إسرائيلشعبقصةأنهذايعني

فيالأسلوبنفسملاحظةيمكننا.تامينوهدملتافكيكخضعتقد،المقدس

تدخلبلالبشر،تاريخهوليسالقرآنيهمماإن.المسيحتخصالتيالآيات

ينزلالكلامهذا،أنبائهمننبيعلىكلامهينزل،الأسمىتعاليهمن،الذيالله

داخليتطورأندونأي،عموديةبطريقةينزلأنهآخربمعنى،الزمانفيمتفرقا

متقطع،وحيالقرآنيالوحي.التاريخيةالمحايثةأوللمثوليةالأفقيةالاستمرارية

طرفعلىبذلكوهو.للزمنيةالمافارقالإلهيالمطلقخصوصيةبذلكمحترما

الثهأنفكرةمنينطلقالأخيرهذا،الوحيحول!اليهوديالتصورمننقيض

جيل:بعدجيلايتجددالذيوعدهخلالمنيتجلى

59.،911،المزامير"فثبتتضازالأسستأمانت!فرو!د4د-))إل!

.501،8،المرجعنفسد((دوألفإلكلبهصكل4أصلاماعص!!الرهرإلكلا)!صر-

7702،إمزامير((اه!وقوموسكلبي!!النهنكلشكب!-))هريت

التاريخيةللاستمراريةوالموازيةالزمنفيهاتهالإلهيالفعلاستمرارية

الإسلاميقر.القرآنيالقصصفيغائبةالاستمراريةهذه،اللهشعبلحياة

هذهلكن.الإلهيةالقدرةخارجشيءلاأنهدامماالتاريخفييتدخلاللهأن
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النبيحياة!صبأحداثالأمريتعدقعندماحتىإليالا،ةالإشاشتتمالتدخالأت

بتلميحاتالأحيانبعضوفي،زمنيتسلسلأيودونماتجزيئيةبطريقةحمد،

فاستجابأتستفيثوفرور!مإطض:!اله،9الأنفالسورةفيالقرآنيقول.بيطة

فإنالمفسرينحسب!.محفينئ!ةالمحلمنبألفأني!!م!م

مكة.قرشيضدبدرمعركةأثناءللمسلمينالإلهيبالعونبالتذكيريتعلقالأمر

وموسى،إبراهيمبشأنأوردناهاالتيالنصوصفيكماالنصر،هذافينلاحظ

يسمحمما،الزمنيةخارجلحظةفيالزمنيالامشدادتكثفالتي"إذ"اشحمال

بجانبدائماأنه:إليهايعلمناأناللهيريدالتيالخالصةالدينيةالحقيقيةبانبثاق

)ي!ايا!الو:5محمد،سورةفيالاترآنيقولكما!سبيله،فييقاتلونالذين

تكمنأقطي)م!ممهو.!ثثبتينصر!ئم)نمةقنصرو)إف،منواالزين

جانبومنبتغيراتها.ذاتها،حدفيالحربفيوليمسالحقيقةهذهشيالأهمية

فيويختزلهابلباسمها،المعركةهذهصريحبشكليذكرلاالقرآنشإنآخر

الحادثهذايتحول.الوحيفيهايندرجنقطةفيأي،الزمنفيمحددحادث

قصصيخصشيما،ذلكمنالعكصعلى.القرآننزولأسبابمنسببإلى

خلالهامنيتجلىالتيالحبكةتشكلالمعاشةالأحداثفإن،المقدسالكتاب

الثاني،صموئيلمنمثالألفبينمنمثلاهنانسرد.التاريخزمنفيالوحي

فييمتدالإلهيالفعلحيثولكن،بمعركةأيضاالأمريتعلقحيث7ير-523،

فغاز:الزئ!،منذاؤذ"فشأل:الإنسانيالفعلفيالمتواليةللمراحلتبعاالتاريخ

ؤجمثضقاائئكا،ألئنقايرفقابلغفئصغؤقفقؤزائصغ،منذزنجلتضنهض،"لآ

يخزخ!ذاكأإدأإنة،كلاختيجينث!اثئكا،أنئنجايرزؤوسبىفيخقؤالتضؤتنشقغ

الزلب،أقزةكقاكريتذاؤ!فغتهل.افخيشطيييينقخفةبضزلهأقاقتالزلب

تجازز"قدخل!إلتىنجئبهىمنافعبشطييئينؤضزبة

اليهودتحرمالمقدسالكتابيرويهاالتيبالأحداثالترآنتذكيرفإنلذا

بإلههم،التاريخيةعلاقتهميخصفيماأملبخيبةيحسونوتجعلهمتاريخهممن

العهدأنهوالأنكىلكنأيضا.المسيحيينيزعجذلكفإنمباشرةغيروبطريقة

كثيرةآيات.القرآنفيلهماوجودلايرافقهالذيالوعدوبالأخصالإبراهيمي

الغرباءالضيوفقصةلكن.الثهخليلالقرآنيسميهالذيالباترياركأهميةتذكر
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فالقرآنوعد،أيلاتتضمن24-5103،إسحاقبولادةإبراهيمبشرواالذين

17الإصحاحعنيفصلهلكن،التكوينسفرمن18الإصحاحفصليروي

بييصعفبثيى))ؤأ!يق:بإبراهيمعهدهاللهفيهيربطوالذينهائيا،حذفهتمالذي

تتإلفالأكونأتجبيا،غفتاأخيالصق،كيمتجكبكأمننشينؤتجئنؤتجئنت،

سيكونأنهإبراهيمالربويبشر.7،17،التكوينسفرتجكبت((مقؤينشين

بذلكمستبعداالوعد،بهيتجددوالذي،إسحاق،سارةزوجتهمنولدله

ؤترغوافتات!تبنافرأئ!شارةتجل":الربكحاجر.قالالأمةابنإسماعيل

إشقاجميلؤأفاتجئهب؟.منيتشيهأتجبناتحفضاقتهةغفببه!ؤأكي!.اشخاقاشقة

غنت!رإثتئنجضا.كييراؤأكئرةؤأئموةأتجاليكةأناقاكيإ.تتشمكثقغض

!تتينةائضسإشتاققغأكيفةغفبكيىؤلجق.كبيوةأفةؤأخكفة،يينرنيشا

02.،91،ألمرجعنفس!آإيخيه((.االشنهككلائقفيةهضاككلشارة

سفرمن91الفصكتذ!هـإلالاالتيالاقرآنيةالنصوصالآنفلنستعرض

التكوين:

عليهطصخلو)إطصالم!رميق،إب!إثعيمضيف!حطصيثم!ثمر)قا-

بمجر!ممين،فجاءإلر)ثعلهف!إغممن!روتقومقاوسللمسل!مافقالوأ

!ثشرو4تخفأ3قالوأخيفةمن!مفأوحستأحلوث3قاوأإلي!مفقربه

عجوف!الت!وج!افص!تفيصرامرولآفأقبلت!،عليمبف!!م

23.3-هالذاريات!العليم)لمححئمكموإفةق!وس!طصل!قالوا.عقيم

نأالمؤمنيتعلمأنهوالقصةهذهمنالوحيدالهدف،القرآنيالمنظورفي

بمولدالإخبارويشبه.وإرادتهالمطلقةبقدرتهرهينذلكلأنسيكونمايعلمالله

وعيسى:يحيىبمولدالإخبارإسحاق

04.،عمرانآليشاء!يفعرمااللة-)قاو!طصلحى

ن!يقورلةقضرفوقإكاإرو)يتتاءقايخلقال!ة!زل!ى!الو-

47.،عمرانآلقتخوت!

.12،مريم!وعلرثميق!وقاورإقاو!طصل!!-

واضحالأناجيلأوالقديمالعهدوآياتالقرآنآياتبينالأسلوباختلاف

وأحينفي،الصاعقةكأنهالسماءعلياءمنيندفعالقرآنيالوحي.الشأنبهذا
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أخرىجهةمن.ويجاريهالبشرتار!خ!فيينسابالمقدسالكتابفيا!وحي

الأقل.علىمتساويةمكانةإسماعيلويعطي،كنبيبإسحاقيضرفالإسلامفإن

اهـإ3!!يمإهاجر!وع!طصفاابنبمعيةالكعبةبناءأسسوضعإبراهيمأنكما

السجوط!!،والرحغ"لعاصمينبيتيلل!ائفينلمح!إوإصماعيرأت

ويعقوبإسحاقبجانب،أبيهبمعيةإسماعيلالقرآنيذكرماغالبا.125،البقرة

عشر.الإثنيإسرائيلوقبائل

حصراليسالعهدهذالكن،إسرائيلوبنيللهابينالعهدبحقيقةنالقرآيعترف

نجد.،83البقرة!ميثاق!مأخطصفا)وإطض:أبدياليسأنهكما،ئيلإسرابنيعلى

العهدهذا:المفسرينمواقفيفسرمما،فقطعابرابعداللحدثتعطيالتي"إذ"

واليهوديةالإسلامبينالتعارضفإنالخصوصوبهذا،مسمىأجكإلىيمتد

أنهايبدوالتينفسهاالمسألةفييتجلىبينهماالتعارضإنبل.تجاوزهيمكنلا

تحمل.الشريعةوإرسالالوحيتصورأيدقة،الأكثرالالتقاءنقطةتشكل

ناسخالقرآنفإنللإسلامبالنسبة.لكنكذلكالقرآن،أبديةشريعةالتوراة

رأينا،كما،الموسويةالشريعةترتبط.أبدانسخهيتمولنالأخرىالشراخلكل

التاريخ،فيأبداينخرطلاالإسلامإلهلكن.لوعدهوفيايبقىواللهبالعهد،

التيالفيزيائيةالقوانينتغييريمكنهالخالقفإننفسهبالمعنى.خلقهنضامفيولا

التيالدينيةالشراخفعلا،يلغيوهو،يلغيأنيمكنهكما،الماديةالكائناتتحكم

والذي،بالوعيدالمقترن،الوحيدالوعد.القرونمرعلىالشعوبعلىيفرضها

بالجنةالوعدإنه:الآخرةبالحياةبلالدنيابالحياةيتعلقلابهويلتزماللهيظهره

للكفار.بالآخرةوالوعيد،للمؤمنين

كمااليهوديالتوحيدفيمطلقاالإلهيالتعاليكانإذافإنههذاعنفضلا

هذا.أكثرتجريديةبصرامةيتميزالإسلامفيأنهإلا،الإسلاميالتوحيدفيهو

فيالمطلقانفصاله،العلويالعالمفي،دئهالتامالتجرديعنيالتجريديالطابم

وبها.الخلقعمليةفيإلابينهالهحضورثمة.ليسالمخلوقاتكلعنوحدته

سببيةعمليةليستالخلقعمليةأنيقولونالإلهياتعلماءمنالكثيرأنكير

لااللهيخلقهفما،المثوليةداخلوالنتيجةالسبببينششابهعلاقةدائماتفترض

الإنسانخلقفكرةأنكما.11،الشورىشيمء"صمثله"ليس:شيءفييشبهه
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كلوقبلأولاهوفالثه.الصارمالإسلامعنتماماغريبةهياللهصورةعلى

سورةأولفيالقرآنياقول.يريدمايفعلالذي،المطلقةالقدرةذوالخالقشيء

للهافإنلليهود،بالنسبة.!خلؤ!الطصيرور-)ق!إثاسم):محمدإلىأوحيت

الإشارةعنالمقدسالكتابيكفولا،مصرمنشعبهأخرجالذيذاكأولاهو

النضروجهةمنالرسالتينإلىنضرناأننالوعميقاالفرقيبقى.الحدثلهذا

الثه.حولمنهماواحدةكلتصوريخصفيماقارناهمانحنلوأي،هذه

نذكرأنيمكننا.دتهالمطلقةالإرادةهذهعنتكشفالتيالآياتهيكثيرة

:أخرىآياتبينمن

،253.ينثطص!البقرةيفمرماالفهول!ن)قتتلواماالفة-)ووشاء

48.،المائدةكذلكر".3النحلوأحكلؤ!أمهلمجملحئماللألتناء-!،ولو

علةتشكلفقطهيإرادتهأنيفترضواحدإلهبوجودالاعتقادأنشكلا

مننفسها؟إلاالاعتباربعينتأخذلاأي،اعتباطيةأنهاذلكيعنيهللكن،فاعلة

،القرآنفينجدهاالتيتلكمنقريبةتعابيريتضمنالمقدسانكتابأنالمؤكد

ثشث!كلؤتخشةيو"ة؟قفنقؤخرة،فؤ"أفا؟ا23،أيوبكتابفيمثلا

التيالعبارة:لحعنىفقطولكننعم؟والتعسفيالاعتباطيهوهذاأليسر"قيخكل

ليستعبدهاللهبهاأصابالتيالآلامفإنبالفعل.اللهوليس!أيوبيستعملها

ليستعبادتهبكونأيوبيرميكانالذيالشيطانضدحقيقيلرهاننتيجةإلا

ماكلمنعبدهيحرمذلكعكساللهيثبتكي)+ا!ولولأ،ا(.دنهلوجهخالصة

ذلكمنالعبرة.ذلكعلىاللهفجازاه،رهانهيكسباللهجعلأيوبلكن،آتاه

الإلهية،للهبةوالمجانيالخالصالطابمهومابقدرالمطلقةالإلهيةالإرادةهوليمس

كية؟9قأثخضفيكل"فن:الشعريالن!آخرفيبوضوحيهفيهعنهايعبروالتي

،القرآنفيغاثبةهذهالرهاننكرةلكن41.3،لكلاافؤال!فاؤانةكلزختفا

03الآيةنؤولأنأردناولوحتىإسلاميةنضروجهةمنتصورهايستحيلإنهبل

تحفظرغمالأرضفيخليفتهآدممنسيجعلأنهللهايعلنحيثالمائدةسورةمن

ذلكيؤكدكما،يبينأنالقرآنيريدإذ،السياقينبينتامفرقهناك.الملائكة

كانتإذاوأنه،مخلوقاتهمنيضاءمنويميزيختاراللهأن،المفسرينمنالكثير
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للملائكةمبدأيتفوقأييعطيلاذلكفإن،فخارمنوالإنساننورمنالمالأئكة

إبليصيؤكدولبعثامليوبليسإللهاينضرعندما،ذلكإلىفةضطبالإ.لإنساناعلى

الشيطانيحذربلالإنسانعلىيراهنلااللهفإنالبشر،منالكثيرسيغويأشه

:18،اج!مينمهوالأعرافمنحئمملأبخ!نم3من!مقبمىم!لمن:قائلا

.كبيرةاللاهوتيةونتائجهللدهشةمثيرالأسلوبينفيالفرق

.)وإطا.36/35.91/04.16لآ47.32//1.2؟أ:القرآنفينجدهاأخرىأمثلة

يقولمماثلبمعنى117.،البقرةفيحوف!حقي!ولهمإفيقضر)م!أ

إيرقرجغقمينزمنق!ورخلقييالييقخزبمإشعياء:)ثمخطص)

!لة!.إشعياء،55،آفشالثقآميقاوتئخخيل!شررشأتوتفقوكاقارغة،

قضار"أفوفق.قكانقال1)أإئة33.9،المزاميرفينقرأكما.أأ

أيضاهنالكن.الإلهيةالإرادةبفعالية،نفسهوبالقدركلها،النصوصتقر

عامة،مجردةبطريقةإرادتهعنيتحدثالقرآنفياللهأننرىأنالسهلمن

الحياةأحداثمنانطلاقاإرادتهيصنعالمقدسالكتابفيأنهحينفي،ومطلقة

يئننلكفا"لأثة:11،55-15المقارنةعلىيعتمدفإشعياءبالفعل.الإنسانية

ؤيئك!%نجقااكرضئبنويافيتجل،فناتإلتىيرجكافيؤلآالشقاءصنؤالئفخ!االقر

افتكلكيقنننتعوقهكضاب!إجمل،ؤخئرايلرايرع!زرغاؤئكطصؤئثبثتبن

قافصؤتئجخ!بهلسيررثقاتكفلتجلفايرنخة،إلتنترجئهعا%.فمكلمنتئرخ!

تخوخوق2بخر"أإئخق:السعيدةالبشارةبهذهالمقطعهذاوينتهيتة".ألشفئ!ا

ئصخقأخغلالتنجيؤكلتلوفا،أقاقكقئنبنيضؤالآكاف!أجبالىا.كضروقؤب!%!

السياقيخص!فيمانفسهاتفرضالملاحظةنشر،12.55،إشعياءباكياببهإاا

أإنجباقإلتىالرثهفبمافرةأقا11المزامير:67،الإصحاحمنا-12)للآيةالمباشر

ائضكيىالنئنكبإلففا،الربافبكليئافهطوقيقضؤير.دؤلىإلنىقفبهأفكاد.تئئث

11ينخديمهصيراتااختارة

علىالتأكيدفييلتقيانوالقرآنالمقدسالكتابأننقولأنيمكنناالختامفي

،،04(13،شعياءإ)للاستشارةحاجةدونماتقررلتياالإلهيةللإرادةلمطلقةاالقدرة

صينفيلكن2(.،الفرقان)/الإسراء،11)القرآنالملكفيلهشريكلاأنهكما

يؤكد،البشرتصرفاتفي،ملموسكفعلالإرادةهذهيريناالمقدسالكتابأن
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الاقر%نيعتبرذاتها.حدفيلأهوتيةكحقيقة،صارمبشكلالإرافىةعلىألقرآن

يتصرفكيفيريناالماقدسالكتابأنحينفيالسماء،مننزلكهدىنفسه

منمباشرةالكونيةالقرآنيحقق.الإلهيالتوجيهتحتاللهاختارهالذيالشعب

إلىدعوةفهوالمقدسالكتابأما.اللهكلاميتخذهالذيالمجردالشكلخلال

دعوةلكنهاكنها،الشعوبطرفمنإسرائيلبإلهالاعترافإلىأي،الكونية

التاريخ.مرعلىصداهادوىللشفقةمثيرةومحزنة

المسيحيةتجاهالإسلامنطروجهة

قضايانثيرعندماوضوحاأكثروالمسيحيةالإسالامبينالتعارضيغدو

يعترف.والتجسدالثالوثنهائياالقرآنيرفضتفصيلها:المفيدغيرمنعقائدية

حقيقةيؤكدكما،العذراءمريممنالمسيحولادةفكرةويقركنبيبالمسيحالقرآن

المرضىشفاءعلىإياهاللهوهبهاالتيالقدرةخصوصا،المسيحمعجزات

هذه،الإنجيليتضمنهاشريعةإلىدعاإنساناإلاليسولكنه،الموتىوإحياء

الأصليالإنجيلهذالكن.الموسويةالشهـيعةصرامةمنتخفيفاتشكلالشريعة

صنعمنهيالتيالأربعةالأناجيلوبينبينهالخلطيجبولا،للتحريفتعرض

أخيرا.مماثللتغييرتعرضتاليهودتوراةأنإلىآخرجانبمننشير،البشر

الديانتينبينالتعارض.الخلاصفكرةيلغيمما،المسيحصلبالإسلامينفي

هذا.منأكثرللتأكيدداعيلا.جوهريةبنقاطويتعلقجذريإذن

قرآنيجدال

أنهميعتقدونكونهموالمسيحييناليهودعلىينكرالقرآنفإنعامةبصفة

علىذاتهحدفيدليلبعضابعضهممخالفةلكن.للحقيقةالحصريونالمالكون

النصارسالنصارسعلردضبنولآلتليست!الي!وكلصوقالت):خطأهم

-فوأفيماالقيامةيولمبين!ميححئمف!للةعلىنتر..الي!وءليستأ

الفريقينكلافيوالبغضاءالعداوةاللهجعللذايختلفور!البقرة،113.فية

لقبلواصادقينكانوا"الكتاب"أهلأنفلو.14،المائدة!،القيامةإلر!م)

حرفوالأنهمبهيعترفونلالكنهم،كتبهمفيلماتصديقفيهالذيالقرآنيالوحي

04

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


محمدبرسالةبشراوالإنجيلالقديمالعهدأنفعا،يعتبرفالإسلام.كتبم

النبيعلىتنطبقأح)ح!3!ع12الفارقليطبإرسالالبشارةأنالمفسرونيرىهكذا

بالعهديتعلقفيما.،1613-15،26:يوحناإنجيلفينجدهاكماوذلكمحمد،

قفق"أكيق:اللهيقولحيثا188،التثنيةكتابإلىنشيرأنيمكننا،القديم

قابخلفئخفففغقمإ،ك!ك!%مكلؤأخكلمثقت،إخؤيخصقؤشطصقشثا

ائببه!ف!ثابربه!،أغضضةائتبه!غئبييىذا"فقإشعياء:ءةنبوإلىأوبه"،أ!جيه

الملاحظةتجدر1،42.فيافم"أخقاقئخبخ!غفئهدوجكلؤضكث.تخسصبهشرث

المسيح.علىينطبقالنص!هذاأنيعتقدونالمسيحيينأنهنا

يلجأهنا.الإبراهيميبالإيمانمباشرةيرتبطالإسلامفإنآخر،جانبمن

يستعرضهالكنه،بول!سالقديسعندناهوبرإالذيالنوعمنحجةإلىالإسا،م

الباطرياركيكنلمالعهدتمعندماأنهبولسالقديسيقول.جذريةأكثربشكل

:63-367،عمرإنآلسورةفييقولاللهأنوالحال.موسىلشريعةيخضع

نجيروا3التوركاآ)فرلتوطنخاخورا!3)ب!إكعيملماهرالحئاب)يا

علمب!ل!مفيطحاججتمث!ؤ3ءأنتمقمقلوت.ثما)فد!4بمطصمن)ذ

!افماقدلموت3و)نتميملمواللأعلمبةليرل!منخاخورايمافلتم

!ا!نوثامسلمآ!ا!حنيفآول!نفص!إنئأوكي!وطصيآإب!إثعيم

وهطص))تبمو،للطصينبإب!إهيمإف!يرالئالر):يضيفثم،!والمشر!ين

جانبوإلىإذن68.،نعمراآلم!)ولر!انين!لفه7منوأينالضبثرأإلكل

يشاركهمنكلفإن،إسماعيلذريةمنلكونهمنضرابإبراهيمالعربارتباط

إليه.ينتسبأنيمكنإيمانه

اليهودأنحينفي،الأنبياءبككيعترفكونهميزةيظهرالإسلامفإنأخيرا

الأكثرالدينهوالإسلامفإنبالتاليبمحمد،الاعترافيرفضونوالمسيحيين

العهدفيالكلمةاستعملت.""الثغيعأو"المواسي)"أو""المعزيتعنيإكريقيةكلمة:3!!ا!الةح12501-

المسيحيفول".الحقيقة"روحبسماهالذيالفارفليضبمجيءالمسيحبشريروحناإنجيلففيالجديد،

يقالكماهوإنما،نف!هتبلمنيتكل!لا،الحقروحالفارقليطوصيأتيكمذاهب"إني:للحواريين

فاقرة)4)(الإصحاحيوحنا)إنجيلالناسقبلمنمعي،نكم؟ثهدونوانتمعلييثهدوهو،له

كأترىفالمسبحية.الإصلاميةوالديانةالم!يحيةالديانةفيمختلفلتأوبلالفارقليطممفهوخضع)5)(.

الفارقليطأنيرونالمسلمينأنحينفي،الرسلأع!العنهتتحدثالذيالقدسالروحهوالفارقليط

المترجم.الأنبياءخاتممحمدالنبيهو
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عنتصورهالليهوديةأنالاعتباربحينيأخذلانفسهالوقتفيانفتاحا.ولكنه

تذكيرفيتتمثلإسرائيلأنبياءوضيفةأنكما،بالشريعةموسىجاء:النبوة

يذكرونالأنبياء:النبوةحولتصورهملهمأيضاالمسيحيونبهذا.بالشع

بالمسيحيبشرونفهمبذلكتماما،روحيبشكلفهمهيتمالذيبالعهد،

عيسى.

يذكرونالأنبياءكلالتصورينكلاعنالإسلاميالتصوريختلف

الرسلفإنالأنبياءهؤلاءبينومن،بالعبوديةنفردهأنوضرورةاللهبوحدانية

الرسولطرفمننسخهايتمالشريعةهذه،شعبهمإلىشريعةيحملون

،الأخرىالشراخكلتنسخالتيمحمدشريعةحتىهذاويستمر،اللاحق

بعدها.شريعةلاوالتي

يعترفأنبإمكانهفإن،التاريخيةالناحيةمنالأديانآخرهوالإسلامأنبما

العهدأنبياءوكلبموسىتعترفالمسيحيةأنكما،السابقينالأنبياءبكلبسهولة

للعهدأنكما،والإنجيلللتوراةالخاصةقراءتهيمتلكأنللإسلاميمكن.القديم

الإسلامحضورمواجهةفيالمسيحيةتصبحهكذا.القديمللعهدقراءتهالجديد

أهميةذوفرقوهوالوحيد،الفرق.المسيحيةحضورمواجهةفياليهوديةكما

وكماحرفيا،هوكماالقديمالعهداستوعبتالمسيحرسالةأنفييكمن،بالغة

كلمةكلمةاللهأملاهالذي،القرآنوباسم،الإسلامأنحينفي،اليهوديةتلقته

كنصوصوالإنجيلالتوراةعنيتحدث،الحقيقةمرجعيةيشكلأصبحوالذي

والتيوالمسيحييناليهودبيدالآنهيالتيللكتبمخالفةلكنها-قرآنيةماقبل

)تيصيق!من:كثيرةآياتفيمحما-إلىبذلكاللهيوحيكماللتغييرتعرضت

قالواالطص!نالنساء،46.!ومقلآ،.قماضد4عنئحر!ف)ف!لمماطصو)

14.،المائدةبة!طصحر"مماحبئفن!حو)ميثاق!مفصار!أخعصناإفا

75،2،:التاليةالآياتفيالكتابأهللتوبيخالتحريفكلمةالقرآنيستعمل

والمسيحيين.اليهودتجاهالإسلامموقفيميزالإصرارهذا13،5.41،5،

الإسلامفإنوالمسيحياليهوديالوحيينبعدجاءالقرآنيالوحيأنبمالكن

والواحربملآ")وإل!نا:القرآنيقوللذاالتوحيد،عنشاملةرؤيةيمتلك

قيمةبالخصوصلهاالعبارةهذهفإنالأمرحقيقةفيولكن.46العنكبوتسورة
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لأ.الإسلامنحوالكتابأهلاستدراجإلىترميحجةفهي،ودفاعيةتبريرية

نحنإذا:يتناقضأنمحمد،النبيعلىنزلالذي،الأبدياللهلكلاميمكن

عليهكانتمانفسهاهيالقرآنفيالشريعةفإن،الشراختنوعجانباوضعنا

يجببل،التوحيديينكلبإمكان.الحقيقيتينوالتوراةالإنجيلفيالشراح

وإلهإلههمفإنالمعنىبهذا.الإسلاميالدينفيأديانهمنقاءيجدواأنعطيهم

هذانفهمأنيمكنالواحد.الإلهوهوالإلهنفس!إلايكوناأنيمكنلاالإسلام

هننبائبصأ!إائجثابهأفلكابئواا)ؤك:السابقالاستشهادسياقمنانطلاقا

!لفوأاتييين،!إذنالقرآبآياتمجادلتهمالمفسرينبعضحسبأي"اخشق

!حطصوإلفخئموإلفناؤأفزوإلي!ئم)نزول+لبنابالطصدب7قئاوفولوامئفئم

46:العنكبوتمضلفوت!لةونخن

،الثلاثالتوحيديةالدياناتبينتفرقالتيالعميقةالاختلافاتهيهذه

مميزاتبدراسةاكتفينا.العقديةالتعارضاتعلىالتأكيدتجنبناأنناالعلمسع

هل:نتساءلأنإذنبإمكاننا.النصوصخلالمنتظهركماالثلاثالرسالات

رسالةكلتمتلكهل؟الإلهنفس!هوعنهتكشفالذيالإلههل؟واحدةطبيعتها

بها؟الخاصإلهها

وحدةأشكالمنشكلعلىنعثرأنيمكنناوأينكيفالضروفهذهفي

بالسهل.ليسعملوهو،بهالقيامعلينايجبالذيالعملهوهذا؟الأديانهذه

لاقدوسطحيةفضفاضةبتماثلاتونكتفيالصعوباتنواريألاعليناكانلكن

عندمافتتلاشىالكلبهايعترفلاقدأفكار،ذاتيةأوبلاغيةأفكاراإلاتشكل

13ماريتانجاكشعارفيأملناواضعينإذنفلنتقدم.المعمقةللدراسةتخضع

نوح!((.بكرهاثم))زميز

المنرجم7391.سنةنوفيفرنسيكاثوليكيفيهلسوتا-3

43

http://www.al-maktabeh.com



الئانيالفصل

بالرسالةوالمخاطبونالرسالات/الرسل

بهيؤمنونمنكلأنبديهيافيبدوواحدا،كان،إذاموجودااللهكانإذا

منأكثرمجردةبل،مجردةجدهذهالنضروجهةأنشكلا.نفسهالإلهيعبدون

نأيمكننالافإنه،فلسفيعبادةبنمطاكتفينانحنإذاعداوفيما،الحقيقةفي.اللازم

مستوىتشكلالتيهيالفكرةمذه،خاصةفكرةبشأنهكونانحنإذاإلااللهنعبد

حلايجدأنالخالصبالمعنىالتاريخلعالميمكن.الثلاثالرسالاتبينالاختلاف

مفكريصعىماأنهابمعنىالرسالةيفهمأنهحيثصالمطروحةالإشكاليةلهذهسهلا

الوحيوعنشاعرأوكاتبرسالةعننتحدثالمعنىبهذا.للآخرينإيصالهإلى

لواقعومتنوعةمتتاليةمقارباتثمةأننفهمأنيمكنناالحالةهذهفي.ألهمهماالذي

حدإلىرؤى،متنوعةنضروجهات،مختلفةلغاتتوجدأنه،عنهالكشفيجب

نسبيا.وعميقة،نسبياواسعةمصادر،كاملةماحدإلى،ممتدةما

الإنسانيةالمشاكلببعضإحساسذيإنسانلأييمكنهذهالمؤرخمقاربة

،القرآنأوالأناجيل،القديمللعهدقراءتهعنديتبناهاأنالدينيةالقيموببعض

كانتوإنمسلما،ولامسيحيالايهوديا،لايكنلمهوإنأكبربشكلوسيتبناها

فقطبنفسهسيشعر.لهبالنسبةإزعاجمصدرتشكللاالعقديةالاختلافات

.4للإن!أ.فكرايعتبرهماقممإلىيصبوإنسانا

الأنبياءيرسلالفه

ثقافةتتطلبهالذيالموقفوهو،بالاحترامتماماجديرهذامثلموقف

لهطماءالعلميالعملإطارفيضروريفهوالمنهجيةالناحيةومن،منفتحة

ذلكمنأكثر،الإيمانقضيةيتجاهللأنهتمامامرضياموقفاليسلكنه.التاريخ

.الإيمانخصوصيةيتجاهلفإنه
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دلالتهفيالرسالةمفهوماختزال-لجكنلا،للمؤمنينبالنسبةأنه،والحال

كلماتفييبحثعالم،قداستهعنهنزعتعالمفييكتسبهاالتيالمجازية

،الإيماننضروجهةمن.للمقدسبديلعن.هوجو،فيقولكما"سحرته"،

فى.اللهعندمنفعلارسالتهأنكما،اللهعندمنمرسلفعلاهوالرسولفإن

ؤئخبجكرغؤق،إلققأرلبصفتقفقآإز"قا:لموسىيهفيهيقولالخروجسفر

فوشكل:قغالأ-3315،!ل!بكرثم01،3.مضر".صنإشراثيلتجنصلننثبكل

إقثكف!.أ،شقيصآتجاثخقإلهتفق:ؤأفولإشراثيلتجبصإلتىآيخصأناا)قابله:

صائضثيىاا)أفيه:إفوشصاللةففاللم4؟"قفقأفولققادا؟اشفةفا:لسافائوق!!ا

اللةؤقالى5إقثكمأرشقيصأفية:إشوانيللبي!تغول"هكضا:ؤفالأفية((.

إئراهيم!إلةآتجانكق،إلةيفوة:إشرائيللبنصتغول"هخضا:إفوشكلأثصا

إل!ذفيبه!ؤهراأإتجباإلقىاشمكلهرا.إفثكقأرشقيصيكخوبؤإلهإشقاقإله9

.1(ليؤفضير!ؤ

سمع""رؤيتهخلال.رس!أيضاهم،موسىتباعأهبملذينا،ئيلإسراأنبياء

ي!قبقن4أرلبمل؟))فنفائلآ:ال!ئرضؤتسمكنث))ئم:الربصوتإشعياء

ئم11:أيضانذكرأنيمكن8..6،إشعياء".أ،لبمفنصأنضا"ها:ققئتأخبتا؟ا،صن

إمول!2/تكضيماأإطغالافيهيحوق!انالربه!ئوفة/ا!محاقمنإلىمياتجاء

فرلبمفتأنا،آدكلائن"يا:ليؤقال.ا،فى14إرميا،ييتنثأ،"اتئقاالرل!أرشقةافنكل

منالرب))قأخضنكللعاموس:الربقالكما3،2.،حزقيال،"إشرائيلنجب!إلنى

وحينما15،7.،عاموسإشوانيل"لشنكبصتنئأادفبة:الربلكلؤفالالضأفيؤ،1

ادفبةا)فم:يونسكتابفيمثلا"،"قمفعلنجد""أرسلفعلاستعماليتملا

2،1.،يونان(1يخيتؤسإلنى

علىيطبق18،4-02،لوقاإنجيل.فيمرسلأنهجهتهمنالمسيحيعلن

أإتجنئنرقسخيصالربلأقغقبن،الرثالشئب24"د)1،61(:إشعياءنبوءةنفسه

ائضييىإلتىقاضفأنااكق"ؤأفا:المسيحيقوليوحنا،إنجيلفياالشاجمين".

3ش،المنهرداتلهذهالأوليالمفىتحديدالصعبمن.،5!اشال!الةأو117!لغأو3اثاا7خالعبريةمن،رخنيهأوا-

،الأجزاءارباعيةكلمةيمفيه.(مالسلاعليهموسىعلىالإلهيالردأنا")منأنا"أو"هوإنه"تعنيأنهايهضقد

تنعنهت.لالكنها311711تكتب،مقدت
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الشفتيكلا،أئ!ائكاقم!"ؤلب!غ:يقول،للأبدعاءهوفي5ا؟أ.اشقيص(1أ

اللغةتستعملحينفي،الإغريقيةاللغةفيمختلفينفعلينثمة.23،17يوحنا،

"."الإرسالفعلهودائمايبقىالمعنىلكن.واحدافعلاالعبرية

كما،اللهرسولهومحمد.الإسلامفيعليهاالتأكيديتمالفكرةننس!

وآيات"اللهرسولمحمد،اللهإلاإله"لاالشهادةصيغةخلالمنذلكيظهر

مرعلىتوالواعديدينأنبياءأرسلأنهالقرآنفيالثهيذكر.القرآنفيكثيرة

مرالخئمقااللأ)غبزواقو،قق!ؤباإلرقومهئوحار!تا2!الولقؤ:الأزمان

95،الأعرافمخئر!إلة

هود،69.((مبينسلطان4بآياتناموسكلأرسلنا))ولق!-

،45.النملصايأ((أخاهمثمو!إلكلأرسلناا)ولقر-

"والكتابالنبوةذديتصمافيوجكلناوإبراهيمنهـحآأرسلنا"ولق!

26.الحديد،

-911،البقرةونضيرآ..((بشيرآبا!حقأدسلنا!))إنامحمد:أرسلوأخيرا

7.فىالنساء،رسولا"للناس"وأرسلنا!25.56،

بمعناهوالرسالاتالرسلبعثمفهوماعتبارالضروريمنفإنهبالتالي

الدينية.المعتقداتوجودحقيقةسختجاهلفإنناوإلا،المجازيوليسىالحقيقي

موسىأنقبلناإذا.للتوافقإمكانيةأيةهناكليستأنهقائلسيقولولكن

ماويوما،إسرائيلأبناءمعالأبديالعهدرمزهيلشريعةحاملافعلااللهأرسله

نأقبلناإذايهوديا.يكونأنالمرءعلىيجبفإنه،الشعوبكلبهاستعترف

بشريعةالناسيخلصكيالمتجسدةالأبديةوكلمته،الأبرسولهوالمسيح

إذاأخيرا،مسيحيا.يكونأنالمرءعلىيجبعندما،حبهوالذيالثهحب

يحملالذي،04(،)الأحزابالنبيئينوخاتماللهرسولهومحمداأنقبلنا

اللهكلامهوالقرآنوأن،الأخرىالشراخكلتنسخلأنهاالنهائيةالشريعةللعالم

الاكتفاءلكنمسلما.يكونأنالمرءعلىيجبعندها،المخلوقوغيرالأبدي

رسالاتخلالمنالإلهنفسيعبدونوالمسلمينالمسيحييناليهود،أنبملاحظة

يشكللا،أساسيةنقاطل!حومتعارضةرسالات،ذلكمنوالأنكىبل،ختلفة

صحيحةالثلاثالرسالاتمنواحدةرسالةأن؟إذنقولهيمكنناماذا.حرضياحلا
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مؤمنكلقناعةهيتلكأنشكلاوناقصتان؟خاطئتانالأخريينأنحينفي

ذلك؟يالأمريكودنأنيمكنوكيف،بديانتهمقتنع

تكونأنبدفلا،النقاشهذافوقأنفسناوضعنالوفحتى،أخرىجهةمن

منهاواحدةأنأو،خاطئةكلها،خلاففيهيالتي،الثلاثالرسالاتهذه

وشكعلىفيهنحنالذيالوقتوفي،الملاحظةهذهلكن.صوابعلىفقط

نسلكها.طريقإلىترشدناقد،أملكلفيهنفقدأن

فإذاذاتها،حدفيواحدةإلاتكونأنيمكنفلاحقيقةثمةكانتإذا،بالفعل

خلالمنصياغتهاتتمأخطاءأولحقائقحاملةكأشكالالرسالاتإذناعتبرنا

ليستأنهاأيبعضا،بعضهاينافيالرسالاتهذهأنيعنيفذلك،النصوص

ومختلقة.متعددةحقائقعنتعلنأنهادامماالواحدالإلهنفسمننابعةكلها

جانبا،اعتبارهويمكن،الأولالبعديلغيلا،للرسالةآخربعديوجدألالكن

العقائدخلالمنعنهاالتعبيريمكنلاآخر،نمطمنحقيقة،الخاصةحقيقتهفي

أمرإنه؟بهاالآخرإقناعيمكنومفشوحةحقيقةالعكسعلىهيبل،المتعارضة

الصعوبة.غايةفيمسألةأنهالرغمعلىالبحثعناءيصتحق

الصوفي؟الانفتاح

قيممعثقافياالتفاعليستطيعوندينياحسايملكونأشخاصعنتحدثنا

الأديانمنلدينالانتماءدونمابشرا،بصفتهمفقط،القرآنأوالإنجيل،التوراة

نوعيتهددهالذي،الموقفهذامثلأنوقلنامنها.لواحدالانتماءمعأوالثلاثة

عنه،البحثبصددنحنالذيهوالأحوالمنبحالليس،الهوايةنزوةمنما

ليسيهوديبإمكانهل.أكثربوضوحالآنفلنتحدث--4.-أ*تكنمهماوذلك

ويعيشيتبناهاأنبلوالإسلاميةالمسيحيةالقيمببعضإحساسعنيبينأنفقط

إالتوقفتعنيوهي،إغريقيةأصولتذاكل!ة،ال!ة!امنمشققة:الضوفيةلاالاا،5أأءأ3.ع+اأيلا+أ9حدا2-

فينجدهاروحيةنزعة.المتصرفيةالأسرارأي71/،الااسا3!حكلمتاشتقتممنهاثم"،الصمتأوالكلامعن

شكلتأخذالتيالعلاقةهذه،اللهأوالمطلقبالجدأالمبا:رةالعلاقةأهميةعلىبتأكيدهاتتمز،الأديانكل

مستوقإلىالراخموىمنبالمؤمنالانتقالإلىالصوفبةأوالتموفيةالنزعةوتسعى،اتحاديتواصل

منعنهاالتعبيريمكنلاتجربةأنههوالتصوفيميزما.نغسهالمؤمنفلبفيدوماالكامنةالباطنةالحتهيتهة

يفسرماوهو،للأديانالأرثوذوكسيالمنلقأحياناتجاوزخاصةلغةخلالمنفتطبلموضوعيةلغةخلال

المزجم.""الانقهيوالتدينالصوفيالتدينبينالرترعلاقة

48

http://www.al-maktabeh.com



منهل؟اليهوديةلقيمهتدبرهفي،يهوديتهداخليعيشهاأنبإمكانههلجما؟

والإسلامية،اليهوديةللقيمبالنسبةمماثلة!جربة!ومأنلمسيحيءأيضاالممكن

المسيحية؟أواليهوديةللقيمبالنسبةولمسلم

تكونأنيكفيفعلا.متحققولكنهممكنا،فقطليسذلكإنفنقولنجيب

مفكرونالثلاثةالأديان!نكلداخليوجد.الجميعطرفمنمعروفةالقيمهذه

مدهشة،تجاربعاشوا،الثلاثةالرسلأحدمنتلقوهاالتيبالرسالةشثمبعوا

بإمكانناأنهلحد،العمقفيتتلاقىأقوالهمأنفكانبوصفها،قامواعنها،تحدثوا

الصوفية.همهؤلاء:خطاباتهمبينتوازيانجدأنغالبا

عقائدهإلىحتىبل،الخاصةتهومعتقدالنصوصهيرجعواحدكلأنشكلا

لاأديانهمداخلعاشوهاالتيالتجاربعنيقولونهمالكن.والواضحةالثابتة

أوجهعنوأحيانا،عميقةتشابهاتعنتكشفبلالعقديةالتعارضاتتعكس!

أمرهذانفسها.الرسالاتتوافقيعنيلاالتوافقهذاإنقائلسيقول.تطابق

منفإنهموضوعيةنضروجهةمنلكن.العكسيدعيأنيمكنأحدولأبديهي

التيالحيةالقيممنهاستقواالذيالمصدرهيالرسالاتهذهأنأيضاالحقياقي

؟ذاكيعنيماذا.الرسالاتهذهفيكامنةكانتإذنالقي!افهذه،وتتناغمتتلاقى

العقائديةالتعارضاتأماالثلاثالرسالاتجوهرهيالقيممذهأنيعنيهل

لانتشارهذهالتاريخيةالظروفنتاجمنوسطحيةحادثةعناصرإلاليمست

المفكرين،منالكثيرعند،قوتهيستمدتفسير،ممكنتفسيرأنهشكلا؟الأديان

بل،المذهبيةوللصياغةاللاهوتيللجدلمقتهممن،هذهأيامنافيخصوصا

ثابتة،،حاسمةذاتها،حدفيبحقيقةيتعلققديممبدأمنالحالاتبعضوفي

البحثتمطالماحقيقةوهي،كونيطابموذيالز!نيتجاوزعقلثمرةأنهاتدعي

المقدسة.النصوصفيعنها

هذاتبنينانحنماوإذأ،ديانةكلداخلالمؤمنينموقفهوهذاليسلكن

المخاطرة:سابقارفنححناهاالتيلتلكممائلةوضعيةفيأنفسنافسنجدالموقف

اللهكلامفقطتنقللاعندهاالرسالاتلأن،الأولبمعناهاالرسالةكلبهدم

البشر.بهتمدفيماالمستوياتككعلىتوافقهناكلكانوإلاأرسلها،الذي

الزمكانية،الضروفمردها،خارجيةدلالةذاتنصوصأمامإذنسنكون
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كنصوصتقديمهايتمأنهرغمالإلهيةالرسالةمنشيءعنتكشفلافهيوبذلك

المعنىسنكتشفالظا!حر،المعنىتجاوزنانحنوإذا،العمقفيلكن.وحيانية

خلالمنمناسبةبطريقةعنهالتعبيريمكنلاو،مكانكلفينفسههو،الباطن

فيها:نفكرأنوليسنعيشهاأنيجبالتيالقيممنيتشكل،العقائديةالصيغ

الطريقةهيهذههللكن.يلتقونالرسلحيثهنا،الواحدةالرسالةتكمنهنا

؟الرسالاتالمؤمنونبهايتلقىالتي

الإنجيليةوالرسالةالقدي!االعهدرسالةمميزات

أنهالواضحفمن،القديمالعهدأوالمقدسالكتابأخذنانحنإذافعلا،

موضوعتشكلأنالضروريمنيكنلمأحداثوهي،تاريخيةأحداثايعكس

العهدنصوصلكنشيء.كللتفسيروتجربتهشصبتراثيكفيفقد.الوحي

تصبحهكذا-دينيةدلالةبإعطائهابتأويلهامتقو،الأحداثلهذهبسردها،القديم

الثه.فيالأملوسيلةفهي،خلاصيةآمالااليهوديللشعبالسياسيةالآمال

"فعيقلإشعياء:اللهيوحي.إسرائيلأبناءوبانتصارالعبوديةبنهايةالأنبياءيبشر

يفوذا:ؤاثفيشئثفر،:أورنننبيقغقاثغانل.رشبهرأتج!ؤفتفقغئب،،كيقة

44.26،"أكيمؤيخرتجقا،شئثنثبن

الاستقلالمنبنوعيتمتعونيهفيهرسلأنالنصهذاخلالمننلاحظ

يتلقونهالذيوالنور،العالمهذاشؤونفيمنخرطونبضرإنهم:اللهوصايةتحت

ننهسهالوقتفيولكنه،المثوليةفييعيشونكبضراهتماماتهمخلالمنيتشكل

بعملبتضافر،الأمريتعلقوكأنما،متعاليةو.قيمحقائقنحوجههمويويرفعهم

الأناجيل.فيوضوحااقلباتدرولومماثلةحالةنجا-.ورسلهاللهبينمشترك

المسيحفيهاحققالتيالمدنعلىالأناجيلتنكرعندمامثلابوضوحهذايظهر

لوقا/02-11،24متىإنجيلتوبتها.تعلنوذنوبهاعنتكفرلمأنهامعجزاته

ككلضيتهتتؤأإثةضئبا!تجئتياتبؤئل!كو!زيقياتب"ؤثل:01،13-15

أفشو3اككلتجايسسيقبيقاتتاتجتاكيكقا،أقضئوغهااثغؤاثؤضئضاتصور

مفاا%اخيماأكتوخاتهالرينككليفقايكونؤضئباءضولؤلكن.ؤالرقاب

ائفاويه".إلقشئفبطينالئنفاء!إلنىأفرثعكةاكخرناخو!ياؤأئتنكقا.
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المدنهذهبهينذرالذيالهلاكهذالكن،المسيححياةمنبفصلالأمريتحلق

حدأيإلىالبشرتعليمفيجوهرهايكمنالتيرسالتهفيثانوياظرفاإلاليص

خيرا.تكونأنوللتوبةشرايكونأنللغروريمكن

يمكنوالأناجيلالقديمالعهدأنالواضحمن،الأمثلةتعدادإلىالحاجةدونما

ذاتها،حدفيالرسالةيمثللاسطحيأوعرضيمعنىبينللفصلتخضمعأن

يبلغونإسرائيلأنبياءأنإلىأساساهذايعود.وروحيعميق،حقيقيومعنى

ائعفت!منخفقئائنإدصيا"ك!%!:يتكلمونمنهملكنهم،لهماللهيقولهما

ا-إرميا،...(،إلينالرثكبفةقكاتث،...تجئيامينأرصك!غتائوثةك!ائرين

:بالقوليكتفي3و1،1وعاموسأ،6.حبزقيالعندحرفياالعبارةنفسنجد4.

هعضاغونجريا:)1،ؤياعوبديا:فيو-كذلك((.الربفال..ه!ضا.غافوس!))أفؤال

)وضاف:الكلماتبهذهكتابهيونانالنجييبدأ1،1.في((9أدغقالرثالشئ!فال

الوث"فقلميخا:فىوكذلك.ق!فلآ!أ،1أمئاتجماإلرنجوتافثنقورالربئ

إلتىضارثافيصالوب"كيقةوصفنيا:،1،1((أفولنثنيئناميخاإلتىضاراثضثيى

زكريا.إلىوكذلك)،ا.ضخئيا(1

بضاليئ!شالئايخيةالشته))ككل:تعبيراأكثريبدوبالنبوةحجيتبشيرولعل

غنالوثكيقةكانثالنئنفر،منيقم!أؤلك!ديالشابالنئنفرف!االيب،

بينالوسيطالنبيفكرةعنبوضوحهناالتعبيريتم)1،1(.الئبئن((خخ!ير

كبف!))ؤخئن:ملاخيكتاببدايةفيأيضاالفكرةهذهنجد.والإنسانالله

عملمنفهيالأناجيللنصوصبالنسبة1،1.فلآيخ!((يبغقاإشرائيلالرث

المسيح.كلمات،قصصهمفي،ينقلونالذينالإنجيليين

القرآنيالخطابخاصية

محمدعلىنزل،نفسهاللهكلامهوالذيللقرآنبالنسبةمختلفالأمر

ويوضح،""نزلبفعللوحيافكرةعننالقرآيعبر.جبرائيلالملكحرفياوأملاه

وأ،الجمعبصيغةالمتكلمبضميرإما،مباشرةاللهيتكلم.اللهعندمن:القرآن

منالوحيينزل.الثهعنأبداينقللاالرسوللكن.الغائببضميركقيصر،

:9،2.الكفاربشأنالقرآنيقول.قرآنيةصورةوهذه،كالصاعقةالسماء

51

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


قى!ي!تجغلوتأضايغفمؤس!رو!لقاقماميةالثمقاءمنالق!ضئيأ

،البقرةيا!امر!ا!مجيلاؤالتةالضوإلمجؤحطىر)كلقتجيمافنميطص)ي!م

اوفنتمثهائخغر!كوؤ!يهائغرآننزل"إذا:الجلالينتفسيرفينقرأأنيمكن.91

ن9يشربائبرقا!فشئقةائبئبةؤاال!ج!بالوغبا!فشئهغقثهؤاثوجميربالطفقالت

ققت((.جمئرهقؤفقبينصقؤتر!أإيقازاإلتىقيميفوايشقكوةلئلىاآذانصق

وتقاليدحياتهممساريتبعوناللهكلامعنيعرضونالذينالبشرهؤلاء

يستندونمثلاالتاريخفيسبقوهمالذريئآبائهممنفيتخذون،أجدادهم

يتأسسوالذي،السماءمنجاءهمالذيوالوعيدللوعدظهورهميولون،إليه

جيلمنتنتقلالتيوالتقاليدالمعتقداتمثوليةمنوليساللهتعاليمنانطلاقا

ما.الطريقةبتلكاللهفيهيتحدثالذيالوحيدالمنزلالكتابهوالقرآن.لجيل

بدونذلكيرددأنإلاعليهما،عليهأمليمابماحرفيايعظأنإلاالرسولعلى

للرسولميقدالثهفإنالصددبهذا.تلقاهاالتيالرسالةيبلغأنإلاعليهما،زيادة

قخية!قئيىإفيقضرإلئتتفخ!بافقرفمقمالوؤ3:دقيقةتوجيهات

،يقول.القرآنيحفظكيفالنبييعلماللهبأنالآيةهذهالقرطبييفسر.114،طه

يغرءأنقئلفيغوأجثريلئيابلالشلا!غقثه)اكاقمحمداأن،عباسابنعن

الئشيان،ق!اقةائغرآنغقكلؤنتنخقةايغظ،غقصجرضاانؤخكلصنجئبيل

يتفخويمتمانصيةتخر-ومالو:الآيةأيضانذكرأندب!".يمكنغنالفهقنقاة

وراءتمامايتوارىالثهرسولفإنلهذا.،16ائقتامةوقرور!جممةإفعليناية

حرفيا.،هيكماالناستبلغأنيجبوالتيينقلهاالتيالرسالة

تشيرلافإنهاالقرآنمنآيةنزولأسبابالأحاديثبعضتتناولعندما

تساعدأنيمكن،خارجيةتبقىالتي،الأحداثهذهمثللكن.مصادفةإلىإلا

جزءاليستلكنها.وقوعهاأثناءنزلتالتيالكلماتفهمعلىنسبياشكبدون

دونماوأبعادهادلالتهامضمونها،فيذاتهاهيتبقىالتينفسهاالرسالةنسيجمن

الوحي.ظروفبدقةأبدايحددلااللهفإنذلكعنفضلا.الأحداثلهذهحاجة

هذهأنالمفسرونيقول،المؤمنينعونفيكانكيفيذكرعندماذلكرأينا

المعركةهذهعنموقعأيفييتحدثلاالقرآنلكن.بدربموقعةتتعلقالذكرى

وا،المعركةأثناءفإنه،المقدسالكتابفي،ذلكمنالعكسعلى.صريحةبصفة

لشعبه.يهفيهعونطالبافكرهالكاتبيرفع،المعركةأحداثينقلعندما
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لكيفذلكالنبيحياةفيحدثإلىالقرآنيشيرعندما،أخرىجهةمن

علاماتفيهيرواأنعاشوهالذينالمؤمنونويستطيعللتدبرموضوعايصبح

النص!هذا،2.الحشرسورةبدايةفيالأسلوبهذاعلىمثالانجد.الإلهيالفعل

)ثمو:العديدةالتأويلاتمنواحداختياريجبلذا،الترجمةعلىيستعصي

و!لمحتنر3طصيارهممن)ه!ل!تالمجمامراحمر"الؤين)خربميىالطي

فأتاهمالفةمنحصوف!مم!فمت!مأف!مو!نواأفيخرجوإ!ننتمما

يخر!تليوق!مالرعب!فيقلوك!موتمطصفأيحتسبوألمحيثأمنالفة

يفهمالحشر،1.بصار!و3أولرايافاعتبر!المؤثنين9يكلصيىبأيطري!م

تجمعأوبلادإلىالرحيلأجلمنالتجمعبمعنىالحشركلمةللمفسرينأغلب

"لسانوالمسمى1311()711/منظورابنقاموسيؤكدهالمعنىهذا.الجيش

وأ""تعبئةالكلمةهذهترجمةيمكننالهذا.الآيةبهذهيستشهدالذي"العرب

الحسابمليوالناستجمعبالخصوصتعنيالحشركلمةلأنولكن.ونفيرحيل

الحشر""لأوليترجمبلاشيررجعلماوهذا،الأخيرالتجمعبمثابةاعتبارهتمفقد

تشميراللهاحميدمحمدواختار.ولء"9ولاش!ع4حءول!ا3"لمولص!+اس!الأ،!اص!53!عب

المفسرعندأيضاالشرحهذانجدالاستنفار".أول"فيبالحشروترجمآخرا

لقتالصم،يعشرهمماكولهمديالمنأخ!جصم"مكنا!:الرازيالدينفخر

الأكثريبقىالطردوالجلاء،النفيمعنىلكن3"اللهرسولقاتلصمقتالاوللأنه

يكنمهما.للقرآنالصحيحالفهمتعترضالتيالصعوباتنوعاهنانرى.تداولا

آخرين،مفسرينبينمن؟الآيةهذهفيالقرآنيشيرحدثفلأيالأمر،عليه

علكلوسلمعليهاللهصلكلاللهرسولالنضيربنو:"صالحعالرازييكتبهماهذا

فيا!منكوتالنبصهوقالوا:برريوم!ط!رفلماله،وؤعليهيكونواا!أن

صبفخرج!نكثوا،9تابواأحريو!إمسلموناهزم!فلمابالنصر،التو!اة

فأموالككبة،عن!سغيانأباحالغوا9مكةإلكلراصبآأربكينفيأإشرفابن

محكبآفقتلاكنصا،بهإ،مسلمةفيمعم!وسلمعليهاللهصلكلالله،سول

وسلمعليهاللهصلكلالله،س!لصحبصمثم،الرضاعةمنأخا!وصان،غيلة

واثهـللطباعةالفكردار،الغيبومفاغالكبيربالعسيرالمضهورالتفسير،الدينفخرالرازيمحمد3-

المزجم.28.ص.ه.!.3-914كا5،والتوزيع
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11دينة،منأخوجوالصم:فقالبليخه،مخطوص!حمادعلصوهوبالكتاثب

رسولاستمصلوا:وقيل،با!حربافتنا!9!ل!منإليناأحبامهـتافخالوا:

اللهعب!إليصمفبكثللغروج!،ا4ليتجصزأيا!عشرةوسلمعليهاللهصلكلالله

نف!لك!،ؤمككمفنحنقاتلومحمفإذا!ححنصنتخرجواك:وقالأبكلبن

ليلة،وعشوونإح!سفطاصدهماؤازقةكححنوامككم،لنخرجنخرجتمملثن9

الصلح!،طلبوااالنافقيننصرمنآيسوا4،ال!عبقلوبصمفياللهقضففلما

إج!إء1(4اا!إفأبكل

تماماتجاهلهيتمالملموسالتاريختسلسلأنإذنموذجيا،المثالهذايعتبر

وأصحابه،محمديعرفهالأحداثبإشارةإلايحتفظلاالذيالقرآنيالنصفي

كيوبالضبط،كعبرةالأحداثهذهاللهيستعمل.السلفعبرانتقلتثم

العبرةبهذهالتذكيرخلالمنأنفسهممنالعبرةهذهيأخذواأنالمؤمنينيأمر

التيالتراثيةالمرجعياتكونهوالغريبأنغير.للأحداثإلهيةروايةعبر

تسردقصصعنعبارةهيللآياتالمفرطالإيجازلتبريرالمفسرونيستعملها

يظهر:مخططاتهمتسلسلفياللهتقحمأندونماإنسانيةوتصرفاتأحداث

أفعالهميوجهونكانوالوكما،موجودااللهيكنلملوكمايتصرفونوهمالبشر

النصالمفسريتذكرالآخر،عندمافيإلاباسمهاللهيحضرلا.وبأنفسهمأنئسهم

إغنائه.عنوالبحثتفسيرهبصددكانالذيالقرآني

متلقين،إلافليسواالبشرأما،يعلممن،يتكلممنهودائمافالئهإذن

نأشكلا.العالملأشياءالحيةالتجربةخلالمنإلههملمعرفةلهمولاشيل

اللهلهميكشفعندماإلاتمييزهايستطيعونلاالبشرلكن،بالآياتزاخرالخلق

:أخرىعديدةنصوصبينمننصفينقرأأنيمكننا.دلالتهاوعنوجودهاعن

تيميفو!تلتتخر!يهؤمتةلتت!إتجمامئة"ل!مماءألئمقاءأفزومناليصي)كفقأ

إيئخملتق!إيخاومنغتابئؤألريتورقألئجيو93ألزرعيةلئمينينأ

بينالتامبالاختلافهنانضعر.11،النحليتقخروف!لقو!!ية!يطصل!ص

الأسلوبأكبروبشكل،القديمالعهدوأسلوبالقرآنيللخطابالمميزالأسلوب

،واحدةللحظةولوبالتفكير،القبوليمكنلا،الضروفهذهمثلفي.الإنجيلي

لمةىجم.ا977.صر،لمرجعاننكس"-
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وإذن،اجتماعيةأوسياسية،تاريخيةبوضعياتالمرتجطةالخارجيةالعناصر!!ل

باطنيخطابعنومعبرةعميقة،جوهريةدلالةعنفصلها،عارضةعناصر

الحقيقية.الرسالةوحدهاهياعتبارهايتموقد،لرسولهللهايوجهه

مفكريبينشاخأمرالباطنوالمعنىالظاهرالمعنىبينالتمييزأنشكلا

التمييزمعيتطابقلالكنه.الصوفيةعندكما،والإلهياتالكا،مأهل،الإسلام

الإلهيةالأوامرتفترض.بالشريعةخصوصايتعلقتمييزفهو،والعرضالجوهربين

تقومجسدللإنسان:وجودهمستوياتمختلفإلىبالقياسللإنسانخضوعا

مختلفعلىمثلاهذاينطبق.أخرىأفعالاوتتفادىالأفعالببعضجوارحه

وأوالأغذيةبعضبتحريمأو،الصلاةأثناءعليهاالحفاظيجبالتيالأوضاع

بها.ينطقأناللسانعلىيجبكلماتأيضاهناك.رمضانشهرأثناءالصوم

أكثر.مطلوبةإنهابلأيضا،مطلوبةالقلبوطاعةأيضا،قلبللإنسانلكن

،ثانبعدعلىتشتملالجسديةالطاعةإلىتتوجهالتيالشريعةصيغةفإنلهذا

المعنىوراءفإنهبالتالي.القلبيةالطاعةإلىتوجهوالعميقالإيمانإلىدعوةفهي

وهذاالظاهرهذالكن.للشريعةاستبطانعنالنابخالروحيالبعديكمنالحرفي

العبادةتلغيلاالروحيةوالقيمالباطنيةالعبادةأنإذ،ومتلازمانمترابطانالباطن

الطاعة.مفهوممعتتوافقلافوضويةذاتيةنزعةإلىلتحولتوإلا،اخارجية

هنامن.القلبلطاعةضمانةإذنالخارجيةبالعباداتللشريعةالخضوعيبقى

إلهي،أمر،اللهكلامأيضاهو،والروحيةالحرفيةلتيهبدلا،القرآنيالوحيفإن

هذينبينالفصلفإنلذا.المطلقةالقدرةذواللهلهمأرادهلماللبشروتوجيه

الاكتفاءيرومالافصلهذاكانإذاخصوصا،الإسلاممنخروجايعدالبعدين

تمالخطأهذاارتكبواالذينالصوفيةغلاةبعض.فقطالروحيالباطنيبالبعد

تكفيرهم.

واضح.إقصائيطابمذوالقرآنيالخطابفإنالأسبابهذهكلأجلمن

والتوافق،التصالحإلىالكتابأهليدعوكانوإذا،تسويةبأيةيقبللافهو

عنفضلا.الإسلامبحقيقةللإقرارفىعوتهمأجلمنوببساطةفقطفذلك

اليهوديةينتقدأنلهبالنسبةالسهلمنفإنه،المنزلةالكتبآخرولكونه،ذلك

والفريسيينالكتبةالمسيحينتقدشريعتهما.يلغيأنهننسيأندونا،.والمسيحية
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التقلبداخليبقىفهوولذا،لاتحريفتعرضالقديمالعهدأنيقوللالكنه

وأالمسيحينتقدوناليهودكانوإذا.هدمهدونبتأويلهيقومالذياليهوفىي

أقوالهمبينالتناقضعنبالكشف،الداخلمنيواجههمفإنهمذهبهينتقدون

تعلنأنبإمكانهايكنلمالأناجيلأنالبديهيمنفإنه،أخرىجهةمن.وأفعالهم

يتضمنأنآيضابإمكانهيكن،فلمالقديمللعهدبالنسبة.الإسلامعلىالحرب

.الإسلامأوالمسيحيةضدمخاصمات

التوجهعنيكفلافهو،جداليوحيالقرآنفإن،ذلكمنالعكسعلى

الإبراهيميةللعقيدةللعودةاللهيدعوهم،والنصارىاليهودمنالكتابلأهلبقوة

ئلاثةهناككانإذا.القرآنفيكماالحقيقيوالإنجيلالحقيقيةالتوراةفيالمذكورة

متوافقة.رسالاتثلاثبالأحرىأوواحدةرسالةتوجدلافإنهرسل

يفوتوالنوالنصارىاليهودفإنلذا،جداليةأجوبةجدالينصيستدعي

يحتدالنقاشجعلمما،أنفسهمعنيدافعواأنالمسلمينعلىوكانالرد،فرححة

سنكتفي.الطريقهذهفياليومالسيرتماماالمفيدغيرمن.تلتهبوالخصومة

الخضوعإلىيدعوكانفإذاظاهريا،إلاليسالإسلامانفتاحأنإلىبالإشارة

منيرفعكان.وإذامحرفةلأنهااليهود،أيديبينالتيللتوراةفليس،للتوراة

يعتبرأنهاوالتيالمسيحيونيقرأهاالتيالأربعةالأناجيلليستفإنهاالإنجيلشأن

لاوهو.يأسلمهمأنبعدفذلكالأنبياءبكليعترفكانإذا.البشرصنعمن

باستثناء،والآخرينإرميا،حزقيالإشعياء،مثلإسرائيلأنبياءعنيتحدث

يونس.

اخ،باوزنذوشرطوهو،بشرطدحضهيصعبصلباالإسلامموقفيبقى

نأوالحال.المخلوقوغيرالأبدياللهكلامهوالقرآنبأننعترفأنوهوألا

لااليهودأنوهوبسيطلسبببهالقبولوالمسيحيوناليهوديرفضماهوهذا

فيمكاناالمسيحيونولاالقرآنيعرضهاكماموسىيهوديةفيمكانالهميجدون

هنا.وسنتوقف،تجاهلهيمكنلاواقعهذا.القرآنيالمسيح

لليهودالمقدسةالكتبمننستخرجأنبإمكانناكانإذاأنهإذنالواضحمن

مثليرفضالقرآنفإن،يكونيكادأومشتركاوجوهرياروحياخطاباوالمسيحيين

الصوفيةبينالعميقالتوافقتفسيريمكنكيف،الحالةهذه،فيلكن.الرؤيةهذه
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يفعلكما،بالقولنقبلأنعلينايجبهل؟الأخرىالدياناتوصوفيالمسلمين

بالشريعةشيءكلوقبلأولاالمتعلقينالمسلمينالدينعلماءمنالكثيرذلك

نأيمكنناوأنه،الصسبهاتتعتريهمالصوفيةبأن،فقطشرعويةروحوتحركهم

وممارساتهمفكرهمعلىأدخلواوأنهمبل،الإسلاميإيمانهمنقاءفيشث!كك

سنحاولوبالغةجديدةبصعوبةهنانصطدم؟الإسلامعنغريبةخارجيةعناصر

بدراسةشيء،كلوقبلأولاقاموا،التصوفممثليكبارأننبينبأنتجاوزها

ننسىأنيجبلالكن.الأساسيةمفاهيمهبعضوعمقواالقرآننصوصوتدبر

لاالموقفهذامثلوأنللتصوفصريحاأوكامناعداءدوماعرفالإسلامأن

هذا.ليومنامنتشرايزال

بالرسالةالمخاطبون

وبما،ومسلمونمسيحيونيهود،صوفيةشكبدونيوجدأنهبمالكن

بينحياتهمداخليوفقواأنيحاولونأنهمرغممتعارضةغيرشهاداتهمأن

ما:هوعلينانفسهيطرحالذيالسؤالفإن،متعارضةوغالبامختلفةرسالات

الواحدالإلهإلىإلانتطرقلمالآنلحدلهم؟بالنسبةالرسالاتهذهكانتذا

إليهمأرسلتالذينبأولئكالآننهتمأنيجب،رسالاتهموالرسليرسلالذي

ثم،أولىمرحلةفيعامةنضروجهةمن،الرسالةإليهموجهتوالذينالرسل

بعد.فيماالصوفيةنضروجهةمن

الوثنيةضدرسالة

يتوجهانوالقرآنالتوراةأننلاحظأنالسهلمن،عامةنضروجهةمن

وحدانيةعلىالتأكيدفإنلهذا،الوثنيينالمشركينوسطيعيشونأناسإلىأولا

موسى،أتباعوهم،إسرائيلأنبياءيذكر.الأولالمقامفييأتياناللهولامادية

تففئت.ليمقاثننالةكآخر.ؤفئب!قالوفي"اتا:إشعياءكتابفينقرأ.المبدأبهذا

إلة:)3القرآنيالوحيمعبالضبطيتطابقماوهذاثكرفنكل"5،45.قمؤأنتة

،الرثأنا"أنا:11،43بأشعياءأخرىمرةنستشهد.،14طه-،2النحلأفام!و31

لئمؤاتج!ؤإلفامضق،أدصمنإلف!الرث"اؤأنا:هوشع"،فخفضغئربه!ؤقئبم!
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الإلىأولاهوالمقدسالكتابفيالمنقذ4.غئببهإ،،13،فخفضؤلآنكبفه،تشت

الأوثانعليهتقدرلاماوهوالأسر،منويحررهمأعدائهمنشعبهينقذالذي

المعدنية.

28-،السجدة،نوحإلىاللهيتحدثحينمثلا،القرآنفيمماثلةفكرةثمة

اتؤيىلتةقق!قفزغكراثفالجىمق!ضق!ماأئت!)لئتقبثأ")قإطضا92:

خبرؤلمقث!متاز!اأتنيفنرمتى3ؤقورثحأ.المالمينالقو،منتئاقا

آيىمن(ئكئتاخئم!الووإطى:أجلهممنفعلهبمااليهودالثهيذكركماافئرق!.

ؤمي!نمقىق!تخيوري!انجتاء!نميقئلوف2)نغطصايأشع!رغؤركن!وموقنم

،141.الأعرافغميتم!زور!نممراققلطصل!نم

فيالفعالوحدههوالإلهيالغوثأنمفادهاالتيالعامةالفكرةتحضر

النبيكلماتمنانطلاقاالقرآنفيمثلااللهيعطي.القديمالعهدفيكماالقرآن

أفيب!هود،88.وإ؟لئهقق!التغلبيمي!لقةققميقيرإؤ:)ؤماشعيب

)تيصيىاللأكفق!9:الحشرسورةمن5فىالآيةأيضانذكرأنيمكنالاتجاههذافي

الاسمدلالةأنالمؤكدمنالحشر.السلم!ي!)نقثصولق)!لينثفقإذإلة3

ثلاثبينتفسيرهفيالقرطبيويميز،نقاشموضعكانت"السلام"الإلهي

يسلمأنههيالثانيةالدلالةنات!،كلمنبريءأي،سليمللهاأنأولها:دلالات

قؤؤم!!تننق!يسنسورةمن51الآيةفيوردماحسبالجنةفيعبادهعلى

فقط.مكروهكلمنعبادهيحثظاللهأنهيالثالثةالدلالةلإ.رجي!ز!سمامن

اسميصبح.المقدسالكتابفي"المنقذ"معنىمعيتطابقالأخيرالمعنىهذا

بأفعاله،الذاتصفاتمنالأولالمعنىأنحينفيالفعلصفاتمنالسلام

نأعلىقادرةغير،ذلكمنالعكسىعلى،الأوثان.والخلاصالنجاةاللهيمنح

إقناعأجلمنالمثتدسالكتابكماالقرآنويجتهد.الخلاصمننوعأيتحقق

صتكتافبصآبفئ!))قأئن:إرميايسأل.المزيفةالآلهةهذهبعجزالأوثانعبدة

1282تجيئتت"ؤفتكصئخفضون!كائواإنففيغوفواينغديم!؟

تفبزو!تماؤقويةييةقاو3:)إفىوشعبهلأبيهقالإبراهيمآنيذكرالقرآن

تزغوررإطصغا!مين.قاوثقوشقفوخئمقتقزلقاأضتامأتغبزقالوأ

لفئم)وميؤ،ذلكبعدثم07-72.الشعراء،يضروت!هولقينقغوخئمق
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لؤينتضرور!!ينص!ئمولله!ألتل!جمأقفبزدق!نتئمقاأجما

رو!رطتألقة!اقفب!درت)إك!:الآيةفينجدهاالفكرةنفس-39.فى2،الشعراء

جملخوفلئمذطصوتألقةتفبزوتمقاليصينؤ!خلقور4إفإيئأفأفآ

.17،لعنكبوتالثظمه!

ؤيفخ!ي:أبكل،أنتبفكوب:"فانجبينالذينيدينالذيبإرمياءهذايذكرنا

ؤأخرأرزاينخ!يمه:"فقغالأوثانعبدةمنإشعياءويسخر27،2.((ؤترتيصأئت

ئئميإ.أققرؤاشئوتجراغرساثؤفي.أنثنجايرمنينخ!ي!هؤاختارؤنجلوطالب!ئبيانا

يضنغئمحمرا،ؤيخبرأئضائنئنيهلؤيتضفأ.مئةؤيأخر.ل!ايخابيلئاسيىقيصير

يأكليخضغهغقصبالئاير.أخ!قةيخضغةتة.ؤخ!ضنفاضنكةقثفيش!ض!إلفا

نارا".رأثئة.ت!فأثقض!))تجخ!:ؤيغولأئضايتضفأ!ؤينثنبغقلئنوئاي!ئنوثيىيقا.

ؤيغول:إتثهؤئصفصؤيش!ض،تةيئوبتخ!يمه!ضنفاإلقا،ضنكقافضؤتججتئة

الواحداللهيؤكد،القديمالعهدمنظورفيأا-47إلصص".144،أنتةؤاث!"!كيص

الأوثانلعبادةبهالمتنبئالإفلاسمنانطلاقامكانتهويؤسس،قدرتهووجودهعلى

الربؤيشفو،الئاسيىليفكةؤئ!ضغ،اإثشافياتنتمافخ!ا)فئئخضمعابدها:موهد

يرتبطكما،2-18.أشعياء،17بثفامفا(1أإؤتاقازؤث!9ائيو!.18!يتككلؤخرة

إسرائيلأبناءويسقط،الوثنيةالشعوببعقابومعابدهاالمزيفةالآلهةتحطيم

يمكنلا.الحقالإلهعنيحيدونعندماوالإبادةالتدميرناموسطائلةتحت

البرببعبادةإلاويعيشيحياأن،الخصوصوجهعلىولشعب،عموماللإنسان

فولوا:ئخخوا.ا%أشمئهوا.زايةؤازفكواؤأشمئهوا،النتمكوبفيا9))أخيزالواحد:

أضنافقا"اثشخقثأؤثانقا.خ!يث9!2.مزاثش!قبيل.خزتج!نجابل.أنجرث

،38،05.المرجعنفس(،رتجنأإضنام!ؤبا،هننفئخوثالتازص))أإئقا2.و05إرميا،

ؤلآكضثفشئوكةإاقالثفثاليمنخائبهىكلخزينن.يقكبفيهإئشافيكل"تجفض

أ-!أ7ثبير"151بهقابفاؤفيةفيالأضاليلإ.خئكةتجاطنة،هتن.18كيه24ز

عنالخاصةبطريقتهالاقرآنويعبر.الإستشهاداتنعددأنبإمكاننا.المرجعنفس

آنجقفو!إنجليمقؤجتوطةلحئقاؤو!ثثفنم!يقاقنجئ!:!الونفسهاالفكرة

الآلهة،تلكتعني""الغاوونأنإلىالمفسرينأغلبيذهب49-59.،الشعراء

فإنهاالرازيحسب.الجحيمفيالتماثيلقذفسيتملماذاويتساءلون.الأوشان

مشتعلة.الناريجعلالذيالوقودستشكل
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وجودونفيالواحدالإلهعلىالتأكيدبينالرسالتينفيترابطإذنيوجد

كماالعبريةفيالاشناءأدواتاستعمالجيداعنهسبرطهذا.المزيفةالآلهة

المستثنىهوللهاأنماسينيونلوييقول.(دونومنوإلا2؟(!اتاأ؟أإ)آالعربيةفي

نحوللوصولالوحيدالمنقذمنينطلقالقديمالعهدفيالوحيأنصحيح.المطلق

منشعبهحررالذيشيء،كلعلىالقادرأولاهواللهلأنوالوحيد.الإله

معاركه،فيوساندهتاريخهمرعلىأرشده،المنفىمنثم،المصريالاستعباد

ضايخيههإلتىاإئشارايفتغثائيؤص!ذيت"ككل:الكونوكلالإنسانخالىإذنفهو

إلهتشفغ؟قغأف!غرفمت،)أقا.1717،"إشعياءإسرائيلفضوسيىإلتىغئباةؤثئفر

ئئهط!.92قغضقفم!غنقئبمقيكيا.ؤلآيجلا%اؤارصأطرافيخالقالربالرفر

28-92.،014المرجعنفمس"لينضةنكئواثخقةؤيكبببم،فض،ةأكئهمبنا

حسب.الأولالمقامفيالخالقاللهيأتي،العكسعلى،القرآنيالخطابفي

باسماق!إ:!ال!هيالرسولعلىنزلتالتيالأولىالآياتفإنالسلفمأثور

القادرهوالخالقا-2.،العلقعلؤ!خلقا؟نسا!نخلقالطص!أر-

فيلكن.بهإلاخلاصولانجاةفلا،مخلوقاتهكلوربملكشيء،كلعلى

الحالبطبيعةتذكرناآيةالقرآنفيونقرأنفسها.هيالنتيجةتبقىالحالتينكلا

)قئنافقثوئمثفقإؤإلة3)القة:إشعياءكتابمنبهااستشهدناالتيبالآية

255..البقرةوص!ومير!)ؤ!ا!يالئمقاقيخماقالةقولمؤ3ليتةقأخطصؤ3

يبجصر/!بقهيز!)أؤيئم:يستريحلأنلهحاجةولاتعباللهيصيبلا

!يرجمفجزجمأأئتئمؤقاييمي!....غلر)قي!!صلتيميطصؤ)قالقفئماثة

قضير!ؤيثرؤ3م!،طصوفالتةمنلخئمؤماء!لثتقا!ؤ3ا!فخبى

لخلقه.الحيالسندهوآنكلوفيالخلقعناللهيتوقفلا22.و91،العنكبوت

عنللهاتوقففكرةالمسلمونالمفكرونانتقد2،2،لسفهـالتكوينحرفيةءةقرافي

توقفاللهأنتعنيالآيةأنالبديهيمنلكن.ليستريحالسابماليومفيالخلق

وكانخلقهأرادماخلقمناللهانتهى.الخلقعمليةمنانتهىعندماالفعلعن

فييستمرفالئه،بنفسهيستمرأنيمكنلاالخلقهذالكن.خلقهآخرالإنسان

بالرعاية.مخلوقاتهيشملأنعلىوخصوصاالوجودلهيحفظأنعلىالعمل
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لآ9يثتممقا%إئة.خاففتيئكلمقا%تننذ.رخق!تجبء"ا%المزامير:فينقرألذا

تماماالعبريةفي"و"ياشوننومفعليتطابق3-121.4،إشرائيل"خافط--ا!

فيماالرسالتينبينتاماتوافقاهناكفإنبالتالي،القرآنيةالآيةفيوسنةنومح

النقطة.هذهيخص

اليهودإلىالمسيحيةالرسالة

وسطفيإليهاالدعوةوتمتاليهودإلىتتوجهفهيالمسيحيةالرسالةأما

منانطلاقاوالمنقذالواحدالإلهوجودعلىللتأكيدإذنحاجةلاالتوحيد.يتبنى

لكن.جداليةغيربصورةاللهواحديةمسألةطرحيتمفإنهلذا.الأوثانقيمةنفي

الشهادةخلالمنانرجيالتعبيرفقطليسيقتضيالتوحيدأنتعلما!لسيحية

ذلك.عنهاتعبرباطنيةحالةأيضايقتضيلكن،وثنيطقسكلمنخاليةوعبادة

مبدأويتناقضتعددفييعيشأصبحالإغراءاتكلعبرالمشتتالإنسانلأن

واحد.ومنقذواحدبربإيمانهحقيقةيستبطنأنيمكنهفلا،للهاوواحديةالتوحيد

موحدايكونأنالإنسانعلىيجبأنهأيمجتمعا،قلباالحيالتوحيديقتفسي

يأتيالذيالتشتتضدنجاهدأنإذنينبغيالواحد.فعلايعبدأنيستطيعكي

يأخذبولسالقديسيذمهالذيفالعالم.العالمإغراءاتمنيحصىلاعددمن

فى9الربئائتهاقم!،روفىتأخ!فم"ؤتئق:القديمالعهدفيالوثنيةالشعوبمكان

الرسولبولسرسالة(اللهمنتتاا!ققفوبةأإنئنياتابنئهرقهاللإ،منائرييى

.212،،كورنثوسأهلإلىالأولى

اللةئجفلأقف!ال!فير؟ه!افباجثأئنائخايخمث؟أئنايكيق؟-"أئن

02.،1،المرجعنفص؟ا(ائتهاتيهضاجخقة

خرنؤأفا،نرافهبكإظآصثقتجةئئشئئالل!ق!بنيثهبخشببه!ائبا!خرن-"لأن

،01،7كورنثوسأهلإلىالثانيةبولسالرسولرسالةفقئا"،قئئنينئئائنهاني

مراقئئةلىريشتئمئونة.لآكأنفقائكاقمهضاي!ثكمفون-"ؤاثرين

.731،،كورنئوسأهلإلىالأولىالرسولبولسرسالة(1،لثروائنهاني

المسيحقولويسوقللعالمالخادعالطابمبدورهيوحناالقديسينتقد

ئئطكلكفافئب!قأغطيخغ.شلآصصف!ق.أئرث"ش!إفا14:27،لحوارييه
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أإبايسوييستأصنترفث!((.ؤا%ففوئ!قتضقيبا%أنا.أغطيكقاثكاقم

ائكاتي،كصففقهقا%ءؤأفاائتهاتي،ككلبك!أنا"ؤتشث:فيقولأتباعهعلص

أغقثتيكل،ائ!يناش!تكصا!قسق،ائغ!4آإثاأيقاإتئت.آيخ!أنا4

أئنهضفف!ؤائكاقغكلآق!،أغقثئفققضأنا.....نثقكقاؤاجتاييكوئوا

اوا17،،المرجعنفسائكاتي"مننشثأناأئصكقااثكاتي،منتئشوالأئفق

شئتئبن،ي!ب!أقأخريغبد"ا%:المالخصوصا،أوثانهللعالمأنوالحالا.4

رونتخبلآآإخد.اؤيثتعراجتائ!ئلآفي!أؤآإخو،اؤئجئهاج!ائقئثيهضأزإفاأإثة

أفزروغ"ؤاآإن6.24،،متىرواهكماالإنجيل5"/مامونايالؤاللةثخبفواأن

يثئخافيافكن!ل9ؤغراثكاتيهضاؤقمماثكيقة،يشقغائضبه!ف!النثنق!تجثبن

22،13.،المرجعنفستقوا(ل!%فيصيراث!يقه

"إآ.العاليم:يحبالذيذاكإنه؟الغنيمعنىمالكن.الأغنياءالمسيخيلعن

مخبةكي!ققثشثاثكاقمأخ!أخبإق.ائكاتيككلاليكلالأنئياتؤا%ائكاقمزجبوا

االبهينننه،ؤتكطق،اثكئوفيؤلثمفقة،أتج!باةننمفق:ائكاتيك!قاكللأق.آإبا

ا-25،أصحاح،الأولىالرسوليوحنا،رسالةاثكاتي((منتجلالآبمنفئبمق

ائبركالتهض!تجمييغقئت))ؤتأيخ!اتهذاحد!يمذموماالمالأوالغنىليس15.

آخرجانبمن.ا-214،كه،التثنيةإلص!"الربيضقلتسمكتإدا،ؤئريركت

.المالعبادةأي،بالمالالتعلقهوالشر.للفقراءبالإحسانيسمحالغنىفإن

المذهبمجموعإطارفيالمسيحتعاليمخصوصيةنتجاهلأنيمكننالا

يجعلالغنى.مماثلةقيمايطرحالقديمالعهدأننقرأنيجبلكن،المسيحي

ثئشكلأقمن))إختبل:التثنيةكتابفينصانقرأ.اللهطريقعنيحيدالإنسان

اثيق!.بقاأوجيتأناافيصؤفرائضةؤأخكاقةؤضاياةكخطؤا%إلقتالوب

ؤغنفت،تجقركأؤكئرتؤشكم!،13تجئضةئئوناؤتجنثتؤننمبكتأكنت!!الثلأ

إلف!الرئهؤتنشكلففئتيرتجقت!،قاكلؤكئر!ؤالرقثائعضةت!ؤكئرلث

النبييتناول11،8-14.ائئهئوبئة"نجئبتمنمضرألصمنأخرنجتاثضبه!

وتعنيعريةأصولذاتكلمةأنهايضنالبعضلكن.""الغنيوتعنيآراميأصلذاتكلمة:وله+ا،!ا!الاأ5-

ت!ثخيص!يتملكبن،الماديالتملكبمعنىنماموكلمةتتعملالجديدالعهدفيكماالخلموذفي.الكنزاوالمال

ئبغضأنإفالأنة،تئدئ!تخدتمأنأخديفدرالآ624،متىإنجيلفيذلكنقرأأنيمكنكم!المعخىمذا

(."عندمامون)أوؤالماذاللةتخذفواأنتفدرو!لآ.الآخرويختقرائؤاحذئلآزتمأؤ،الآخروئحبائؤاحذ

المترجم.البخلوشيطانالغنىقا،كهومامونصيصبحالقاباليين
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بري!ففوئفق،ؤارثخكثنتنبكوانتنبكوا.لغقا"يانفسهاالفكرةهوشع

.16(13،فسونص

إلئنيضوخون))ؤا%تملكها:فيأخطرالماديةالحالم!غرياتبشأنالقلقيصبح

ؤاالفر،اثقفحىلأخليتجمئوزفضاجيه!ق.غقصئقئوئو!جيتقابغفوبصغ

علينانفسهاهذهالمسيحكلماتتفرضهنا7.14،،هوشعغئكل((ؤيرثضوق

يثغثؤخثثؤالضضأ،الشوشئغ!يمضخثثأإرصاغقكلكئوزاتكفمت!يووا"لآ

شوشئغميمضا%خثثال!قاء،ف!كئوواتكف!ا4اكيرقي.ؤيشرفونالشابرفون

قا!ا:قانيينتفتمواف!!....().يشبفوزؤآ!شايرفونيئغئهلآؤخئمثضتأ،ؤلآ

أتجاكغلىن.الأققتففئقاكنقاهب!قإن؟نفبدمققا!اأؤ؟ننننرثقاذاأؤ؟نأكل

اللهقتخوتأؤكاطفئوالجنكفقا.هض؟إلنىكتاخوقأئكقيكققال!فاوتج!

.3313-و021-6،9،متكلا!9ل!مااإرجيلا(1تكف!ئزادكلقا؟هرؤ،ةبلؤ

ائمتفرتا،نصا:"قرتا،ؤفاليشوغ!"فأنجاب:لمارتايقولهالمسيحكانمانتذكر

قوببئفاختارث.ؤاجبإلتىاياجةؤلجق،كييرةأفويرأإخلؤتضقربينتفتفين

41-42.،01لوقا،إنجيلمتفا"ئئزءلقائتبه!الضابغعالئصيب

القرآنمعالتقارب

الوحييذم.القرآنإلىيمتدوالإنجيلالقديمالعهدبينالتقاربهذا

المعتقدفي،اللهمعنشركأنيجوزلا:بالضركيسميهاالتيالوثنيةالإسلامي

يمنعلافهذاأولاالأوثانيستهدفالذمهذاكانإذاأنهغير.غيره،العبادةأو

فقطويتعلقاللهعنيحيدإنسانكلضدموجهإنهبكثير،أوسعدلالتهأن

مرجعاذاتهمنويجعلبنفسهإلاينشغللاالذيأو،الدنيويةالماديةبالمغريات

النساء،التة!رووتمنالئتبقافؤيايئجز!منالقرآنيوبخومقياسا.

الإنسانيبعدالذيالشيطانهوإبليسأنوالحال03.الأعراففيكذلك4،

القرشيين،بشأنالقرآنيقوللهذا.وصنائعهبالعالميتعلقويجعلهاللهعن

لنمغايتأؤقاو3غق!لفئمالئتي!افط2لفنمو!/مظوإلمضالرسولأعداء

نفسفياللهفعلمنأحياناالتزيإنفعليكون48.،الأنفالالئال!من)فتوتم

يفقفو!وقفئمأغقا-لفنم!لفئم!نحا!يخريؤحنور39:!إيئا.لبصينالسياق

)!ؤلص:الأوثانفعلمنالفعلهذايكونالأحيانبعضفي4.النمل
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لمحبلينمو!يي!*وهنملضر!اؤفنمولبمنمقثوؤ3)نشئر!ئ!اي!يييرمقو!،

اللهخلقوهيألا،لاهوتيةمشكلةهنانلامس.137،الأنعام!ولجصيتفنمغلئ!ئم

الزب،إذندونيتصرفأنيمكنلاإبليسأنفيهشكلامما.الإنسانيةللأفعال

أغلبحسب.الإطلاقعلىلهافعللاأنهالبديهيفمنالمزيفةللآلهةبالنسبةأما

لكن،الخالقهوالضلالاتهذهلمثلالأولىالفاعلةالعلةفإنالمسلمينالمفكرين

آخرجانبفي.القرآنيللنصمرافقأنهرغمالمجردالتفلسفهذهجانبالندع

يقبرين!ؤخا:زيني:للمجهولمبنيازينفعلتستعملالآياتمنالكثيرفإن

منالمئتقؤإيخماخئ!يلئ!!ىؤ!ا!أو212،،لبفرةاالطصتتا!)قتاؤ!مرو)

ؤإلمحئيى)ئضومة"ئمضةالطصثقبأمرلمؤائقتا!ي!ئقئ!ؤفبيينالئتماء

لآ)!بما!خثسرلمعثطصؤوايةالطصنيا)لمحماؤمتاغ!ظ!ل!ىوالمحر!طؤ!!نما،

كلينتقد،الإلهيةالواحديةباسم،القرآنفإنهذاكلمنانطلاقا14.،عمران

الله.بغيراللإستصناميأوالأثريالتعلقأشكال

المادية.ثرواتهفيثقتهيصعالذيالغنيوالأناجيلالقديمالعهديحذر

المزاميروفيايصينة"،فبيتتةافكبئن"ثهؤة:01،15الأمثالفيمكتوب

نجناةكئوةغق!ائخلبئجضنة،اللةيختهلقمائربه!اإئشاقا"فقدا:لا،52

أشكنرثفق)وأت!:اللهمنفضلوهبةالغنىأنالقرآنيقروبخشاب؟".ؤاغتر

.لبؤساءواالفقراءلمساعدةمالهيسخرأنلغنياعلىفإنلذا.48،لنجمفت!ا9

أحد،لهبأبيحقفيالقرآنيقولغنيا.نفسهالمرءيعتقدأنفيفائدةلالكن

!تمتأاؤمامالةأصفترعئة)قا:الإسلامأعداءأشدوأحدالرسولأعمام

،نعمراآلفيبالخصوصنقرألكن.3-2،المسد!لقبطصاقأآإ!تتضلرط

قاشنعئئهأغنياثؤن!ققعيرالفةإنقائواائضينققلالفةشمتهى"تقض:181

الغنىكلمةمنايبيق(1.غ!أبثوفواؤتغولخقبكئرأؤائبياءؤفئقفقفائوا

نأيستطيعفقطالله.بالغةأهميةذاتالآيةهذهفإنلذا،استغنىفعلاشتق

الذيالخالقعنلهغنىلامخلوقا،بوصفه،الإنسانلكن،سواهعمنيصتغني

ويمدهوالعيشالاستمرارإمكانيةأيضايمنحهفهوالقيومولأنهالوجود،يمنحه

يمتخنيأنبإمكانهأنالإنسانيضنأنإذنالوهمفمن.الرازقفهو،بالرزق

حاجةفيلأنه،الفانيغناهبلغمهمافقيراالإنسانيبقى،جوهرهفي.اللهعن

الغني:غرورالقرآنيذم،التثنيةكتابروحبنفصى.الرازق،الخالقإلىدوما
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العكس!"على7-6.،العلق)لنحتفتر!5"إيئ)؟ئنن!افلتفقرأفظ!ق

أئقا)يا:لمخلوقاتهخا،فا،79.،عمرانآل)ئقا-لين*!غيفغن!ال!)ثةفإن

لاالذيللها،15،فاطر)فغيئنإلمحميطص!فقؤألتةإقتي)ا)ئفق!إأنثنمالثالن

غنيللها7.،الزمر.غيئنغنخئم!قإررأللآلآإررا!:للمؤمنينلهحاجة

:يقولفإنهذلكرغمو.الخالصةبمشيئتةشيءكلخلقفهو،الإنسانعنإذن

فيليساللهأنإلا56،،الذارياتليمبطصو!3إو)لمجنفس31خلقت)وما

وجودسببهيبل،الخلقمنالحكمةهياللهعبادةديست.لعبادتهمحاجة

المسلمونوالفلاسفةالإلهياتعلماءانكب؟الخلقالنهخلقلماذا.المخلوقات

ابنأما،خالصحبعنالخلقخلقاللهبأنالصوفيةيقول.المسألةححذهعلى

خلقاللهأنيقولونالفقهاءأغلبأنحينفيالجود،إلىالخلقشيرجعسينا

ضمنيةبطريقةالرسالةتطرحهاإشكاليةهذهلكن.مشيئتههيتلكلأنالخلق

إلىفقطنشيرجانبا.سنضعها،مؤقتةبصفةلذا،،صريحةبطريؤ4تعالجهاولأ

تطرحالثلاثالرسالاتأنإلا،الدينيوالسياقبالأسلراختلافوركمأنه

متماثلا.يكنلمإنهذا،متشابهتأملموضوعالمؤمنينعلى

،والمغربالمشرقفيشعبهشملسيجمعأنه743،إشعياءنبوءةفيلفهايحدن

يفسر".ؤضتكئةؤنجبفئةخفغئةؤال!ربه!باشمص!جمننفن"بكلىأنويقول

6
سببهرا4ي!غيهمبريطصر!صخلقإسرانيل))شكبأنالحاشيةفيدورم

للهالايحتاج:المماثلالقرآنيلنصاسياقفيلنصااهذلنؤوأنيمكننا.وجود!"

مخلوقاته.وجودسببهوبلالخلقسببليسالإظهارفهذا،مجدهي!هرلأن

بذلك،تأمرالشريعةأنرغمالقرابينإلىبحاجةليساللهفإن،الإطارنفسفي

دئه:بالنسبةوليسللإنسانبالنسبةخيراللهفعبادة

.11،إشعياء،؟((الرثيغول،!بائجخغكئرةل!))إقاذا-

بيهيتة؟أدصمقالرلييرةؤقضتلننبا،مقاللباقل!يأيخص-"اادا

602،إرمياء،لكل"تفتا%ؤذتجائئكققغئويخه،غثبزفخوقائخق

12،05.،المزاميرؤبئافا(1أفشخوتةالىكق،ن!أفولىقلآخكث-"إق

18لأا)اليهوديةوالثقافةالأشورياتفيمتخصصفرنسيعالم،مدورإدوارد4-اع!وله4)ول!!ح++ه،)ول،م-

المزجم(.6691
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تشبها!رفيةالناحيةمن.للبشريحتاجلااللهأندورمحمسبهذايعني

لعلماءفتظهرالاختلافاتأما،القرآننصوصكبيرحدإلىالنصوصهذه

للمتأملين.تظهرمماأكثرالإلهيات

البشر؟إلىبحاجةالفههل

مامونعبادةرجسعلىتؤكدأنهامنالرغموعلى،للمسيحيةبالنسبة

لحدتذهبلاأنهاإلا،الربمملكةفييوجدالحقيقيالغنىأنوتعلم()المال

للبشر.يحتاجلابحيثذاتهحدفيوغنيالثرواتكلمصدرهوإلهتصور

التوحيديالتصورأنفيهشكلامما.""الحاجةبالماقصودنعرفأنيجبلكن

لهمصلحةلا،أنهسواهعماتمامامستاقلاللهأن،الثلاثالرسالاتفي،يفترض

هذهفي:السؤالنفسأمامأنفسنانجدلكنوالبش!هـ.الملائكة،الكونخلقفي

علىوبالإنسانبمخلوقاتهيهتمولماذا؟الخلقاللهخلقلماذاالميتافيزياتيةالظروف

الوجودأمامعدماإلاالإنسانليس؟إليهبالنسبةخلقهقيمةهيما؟الخصوص

غياب؟إليهوياقودهيهديهلماذا؟اللهيكلمهلماذا؟إذنموجودالإنسانلماذا،الإلهي

باللامبالاةيتميزلامخلوقاتهتجاهالله،فموقفالاهتمامغيابيعنيلاالحاجة

فيهالهمصلحةلاأنهبحجة

الإنسانمنينتظرأنهإلاشيء،فيتنافعهلاوالتيوسالثيراندماءكانتإذا

ؤأؤفيخفضا،لله!!نجخ!؟التئوسيى!ق!ألئنرثأؤ،الئيرافييقيآكلآقل:جوابا

"قغاز:للمسيحكلماتهنانسوقأنيجب.0514،امزامير،الكأ"9ئضافكبئن

)أنضر.لبمؤاةآخرؤقئشؤاجراللةلأئةففت،أخقبا.فكفقيانجئضا:ا(اثكانجنثنة

ؤمنانخفم،كلؤمقانففب،كلمنؤقخئئة5-4(د!،و35،4،التثنيةكتاب

تجمييمنأفضلهتن،كالئخ!يائقبيبؤقخثةائغضر!،كلؤمن،الئخميمكل

غنتجبهيرا:"قشتتةقال،بكخلأتجابأئةيشوغرآةققفاؤال!تجانع!(،.ارفخرقالت

مرقس!،رواهكماالإنجيك!"يشأنةأنذب!نجكضأخ!يخشرؤفما((.اللهفف!ولت

،1232-34

"مقدس"كهنوتعنالرسولبطرسيتحدث5()2،الأولىرسالتهفي

بيشوغاللهبمئتفغئوتهجئ!4لذنجانغ!"ثفببمأجلمن"روحيو"بيت
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الذبائحإلىمحتاجهوولا،لا؟"الروحيةالذبائح"إلىبحاجةللهاهل(1.أضيحىا

هذه."وعطفبرفق"يتقبلهابالحبريةويستحسنهما.عندهمقبولةنكنها.الأخرى

ماديبعدلهاليس،جدوىذاتغيرإذنقرابينثمة.القلبذبائحهيالذبائح

يقول.القديمالعهدفينفسهاالنمكرةنجد.بمرضاتهيتقبلهااللهلكن،ملموس

؟الربضقلتباشيماعكقاؤالضتجانححأفئيفالتباالرثق!رةا)قل:صموئيل

1،،15اثجباشنن"لنن!منأفضلاإضكاثؤا،الضبيخةمنأفضلاإشيماغافقذا

الأيامأخبارمنالأولالكتابنهايةفيداوودكلماتمعنىأيضاهوذلك22.

!تلنثببنقئأناقاافيصالئرؤةهض!كلإلفتا،ال!به))أيفا:ا-8،،921،الأول

أن!إلصصياكأيفتؤقر.افكلؤت!يبكأ،منهتن!!ا،فضليمتلاشيمتجئنا

هب!،ب!لائتتئتقفبكلباشنخاقهأنا.بالاشيقاقةؤئشرائخفهـبرفت!قأئت

ؤإشخاقإثراهيم!إلةربيا.تتيثتبثبخوجرأئئةفناأققخهـدانننكئ!آإنوا

ؤأجمضنتمكبت،ففوبأفعايرتضويرككلأإتجباإلقهض!اخغطآتجاثنا،إشرائيل9

معنىحولشكأييدعلأسياقفيأيضا"تسر"فعلنجدنئقكأ(1ففوبفق

اثربه!فئثاليكيى،أغضضةائضييىغئببه!"فؤدا:إشعياءنبوءةفيوذلك،الكلمة

.)ل،2نخميمكل(1بهشرف

فإنبالفعل.النصوصهذهبمجملالقرآنبربطالفعلهذاحضوريسمح

بمعنى3!"،،اةراسوهلالساميالأصلنفسمنمشتق""رضيالعربيالفعل

.رضا،رضوان:القرآنفيباستمراريردالمعنىهذا.بسرورماأحدعملقبول

(1الشجرةكتئبابكونتإدأفوصييناغنالفةرجتنتق!)1مثلا:القرآنيقول

مكةإلىرسلامحمدفيهأرسلوقتفي،الحدييةفيهذاحدث؟ا.،الفتح

.الشجرةتحتجالسوهوأتباعهفبايعه،جدوىبلالكنالحجوبينبينهليخلوا

المشتقةوالأسماء""رضيفعلفيهايردالتيالآياتأهميةعنبعدفيماسنتحدث

المسلمين.للصوفيةالتأمليالفكرإطارفيوذلك،منه

العهديهوديةفيالأمرعليهمماأهميةأقلدوراالذبائحتلعب،الإسلامفي

الأضحىعيدطقسإلانذكرأنيمكنلا،نذربعدأضحيةذبحفباستثناء.القديم

لكن.مسلملكلبالنسبةمؤكدةسنةوهي،الحجةذيالعاشرفيالكبيرالعيدأو

موضوعليسالطقسهذاأننستغربأنيجبلالذاعنها،يتحدثلاالاترآن
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هللكنله.بالنسبةمتحةأي!درليستالسنةهذهوأنلهبالنسبةوص

آخر.باسمولكننعم،؟"الروحي"القربانفكرةالإسلاميالوحيفينجد

تفترضانالتيوالزكاةالصلاةفيضمنياحاضرةهانجدالعباداتمستوىعلى

والتوكل."الفناء"فينجدهاالروحيالمستوىعلىوالتجرد.التواضع

والمسلميناليهودعندالدينيةالتجرية

منتماماالنقيضعلىاليهودعاشهاالتيالأساسيةالتجربةتبدوالبدايةفي

أخرجهمالذيالإلههواللهفإنلليهودبالنسبة.المسلمونعاشهاالتيالتجربة

عصيانهملكن.عليهاوالسيفرةفتحهاعلىأعانهمثمبأرضووعدهممصرمن

يغفراللهلكنوالأسر،للهزيمةتعرضوا:عليهمينصمبالعقابجعلخيانتهمو

عليهمكانالأوائلمحمدأتباعفإنذا!منالعكسعلى.الحريةيمنحهمثملهم

نأعليهمكان.الهجرةفكانت،عقيدتهمعلىيحافظواكيديارهميهجرواأن

الحربأوالجهادهوذلك،الوثنييزهجماتضدعليهاالحفاظأجلمنيكافحوا

منازلهم،:الرسولوتبعواشيءكلعنالأوائ!!المهاجرونتخلى.المقدسة

أجلمنأموالهموصرفوابحياتهمخاطروافقدالمجاهدونأما.وأهلهمأموالهم

ذلك،أثناءبعونهيشملهمكاناللهأنشكلا.اللهلأجلذلكوكلالعتاد،تجهيز

مناللهيطلبهما.ك-يهوتهاستجابوالأنهمدثهأمرهمسلموابأنأولابدءوالكنهم

حدثماطبالفهذاالقرآنحسب.مشروطةوغيرمطلقةاستجابةهوالبشر

طصل!ئتفنم!فورهئممنتييطصق!منززرتأخطص)وإطص:الميثاقأثناء

72).،الأعرافترلث!زتا(،قالو)يرنجثمل!ثعكرنف!م!ئم!لض!طصثفئم

المنقذشيءكلوقبلأولاهواللهفإن،ذلكرأيناأنسبقناوكمالليهود،بالنسبة

غئبثنن.أفمت:تت"ؤففئة:إشعياءنبيهلسانعلى،لشعبهيهفيهيقول.المخلصأو

ؤئكلثخغه"ك:والتحيةالسلاممبادرةاللهيأخذفى،41.افضت،1أؤفمااخترئ!

نفس":فيييىبيميزؤغضضئتؤأغئئتأثرئ!قض.إلفتؤائكلتتفخثةك.قتت

4101،،لمرجعا

دته.المخلصالفعلدون،نفسهداخل،يحولألاهوالإنسانمنالمطلوب

خلالمننلمسهوالذي،للإنسانالثهبحبالاعترافهوللشريعةفالخضوع

68

http://www.al-maktabeh.com



أناشاأغطصأخبئئ!.قضؤأنافكوقا،عثنبنككلغنريراج!ت))!!:لشعبهحبه

غايةفيعباراتعلىهنانعثرإشعياء،4،43.نغديمت"قيضؤنئنكوتجاجمقخ!

فيالافتداءفكرةترتبط1.4،ر،المرجعنفسقرئئ!((زائصتخ!)الآ:القوة

فخفضت.،إشرائيلوشفثإلفتالرثأتا"أإئكل:تاريخيةاثبأحدلمباشرا!عناما

فخرفا،غئنبنكصغبزيزاجرث!!.فيض!ؤشباكولققكضيثت،صضرتجنفئه

المرجع،نفسنغ!يمت"قيضؤلئنئهوتجاقيضتأناشاأغطكلأخبثئ!.قرؤأنا

هر!سلم"يصخيهأندورمحسبذلكيعنيالتاريخيةالناحيةمن43.3-4،

هذهإعطاءالسهلمنكان.لكنإسرانيل"حريةمقابلالخرسللكقاةالبلران

متحققةالدلالةهذهأننجدإننابلذاتها،حدفيقيمتيالهاروحيةدلالةالفكرة

افتداءيصبح.الشعوبلكلموجهةالخلاصبشارةلأنالقديمالعهدفيأصلا

إسحاق،لإبراهيمالوحيدينالأبناءليسوالأنهمجديدبعدذاإسرائيل!فيي

العداءناصبتالتيالشعوبكلأيضاهناك.الأسرفيسقطواالذين،ويعقوب

داخلوإرجاعهالشتاتهاحدوضعيجبوالتيعنهانفصلتالتي،لإسرائيل

"إفرازافائ!%:بالرفيافترنائببهاائكبيبانجقيثكفبم"ق!!المختار:الشعبحضن

قالىهخراكئةيابشة".لتن!رةأنا"قا:أخصصايغلؤك".لننكبهمقالربأفرزيخص

ؤيتقشخوريشرنص،قاؤيختاروقشئويخص،ي!خفوقائضينيفجضيافيالوب

افبيينمنأفضلؤاشقائضئاأشوايربه!ؤفكلتجئينيىككلأغطيصق))إنكل:بتهفبييى

بالرثيغثبئوقائ!ينائكبيبؤأنتاث.يئغطغا%ئاأنجباشقاأغطيصئي.ؤائبناته

الشثمتيثخفوناثرينكلغبيتا،تةييكوئواالرثاشقؤبئجبواييخبفوة

ككلؤأقرخفغفذلبمكل،تجبلإلتىبصقآيخص،بكفبسؤيتقشكونئنثشوة،يث!!

تجثبننلأرقضتججص،غتصفغئوتةؤذتجان!فغفخرقانفقؤت!وق،ض!إيخكلنجئبت

إشراثيل:قئجئكلتجامئهىالربالشئريغولالشكوب".لخلئ!غ!الضلآقيتجئت

3-567،إشعياء،قخفوجميه".إل!انئه،نجكض"أنجفغ

بعد،ذاتالمخلصالجمعوالافتداء،الخلاصمثلمفاهيمتصبحهكذا

عمليةويفترضالتاريخيةالخصوصياتعنالانسلاخإلىيؤديمما،كوني

إلنىال!تصكوقيأخقلجيتئب"أإئص:هذهصفنيابنبوءةأيضافلنستشهد.استبطان

ائقايرغثبمن.ؤاجضقيبخيجهييكئ!وةالرفي،باسمكلفقبيضغهـانثثه،!!
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يثونهكذا.)9-ه3،"تغرقتصفونئخض،فتبضبكتن،إلئنأفتضرغوقاكهـننيى

وستقوم.القلبأفكارطهارةرمز"،الشفة"بطهارةومرتبطاكمونياالافتداء

البشرخلاصعقيدةخلالمنوذلكبعيدحدإلىالمفهومهذابتطهيرالمسيحية

المسيح.يدعلى

المقدسالكتابجؤالصحراءروحانية

تطويرعلىيعملوناليهودإسرائيلشعبلخلاصالدينيةالتجربةجعلت

اجتيازهخلالموسىأنقذاللهلأنوذلكبالصحراء،المرتبطالتأمليالفكر

بالثه.والثقةالإيمانيصحووفيهاالمحنهذهخلالومن،وحدتهفيللصحراء

منبإشرانيلفوش!ارزفل))ئق:الخروجسفرفيخصوصا،عديدةهناالأمثلة

قات"ا4يبنؤفغاثبري!ف!أثام!نلآتةاقشا!4لئنولي.نجرئهإلتىؤخ!خواشوفنجثير

نقرأ.لهفاستجابيهفيهدعاالذيموسىضديتهامسالشعبيبدأثم15.22،

اثبرئة،افكلؤقا،ونقوشكلغقصإشرانيلبيصتجقاغةكل"قتضفر:ذلكبعد

إلنىافتبئوا:إشرانيلببصجفاغهلخلا)فل:لهارونموسىقال2،16.عندها

تجقاغةكلئكففمققا،9كان!!فخرثتضمدكغ(1.سيئقضأإئةالرثأقاع

الشتاب(1.ف!طقرقضالوثق!ثؤإذااثبرئه،نخقائتخئواأنفمإشقانيلبيكل

يتوارىشعبهخيانة!نللهايغضبوعندما،اللهيتجلىالصحراءفي.و-13:ا6لح

كتابفيئنقرأ.أدراجهيعودالخلاقالعملكانلوكما،صحراءشيئاكلفيصبح

سخر)أنضرؤخابيةقينجةهننوا!اأإ،ضاالق...تطرت.اخمقنتمكبص"أإن:إرميا

نطرث....3،1التحوينسغرأنضرتفا(ئورفلآالشفاؤانةؤإلش1،1،التكوين

غضبإ،اخفقؤخهمن،الرثؤخهمنئغضثفرنجقاؤكلتجوئة،انئشتاقوإذا

؟4.22-2،

كتابفيمثلا.ذلكينسىمنويلومونالصحرإءبأهميةالأنبياءيذكر

بتاشا!ائتثيىمضر،أرصصنأضكتتاائضسالربف!أئنيغوئوا:))ؤفغإرميا:

يكئرقاقغألفيكص،ا!ققلتؤطلئئوشهأرضككلؤخخي،قخيأرصكصانبرئهفكل

داخلستنشأالصحراءبفضاءمرتبطةروحانيةثمة؟ا(.إئمماقيشكئفاؤفم!رخل
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فشيئاشيئا.الصحراء7وآباءالأوائلالمسيحيينعندذلكبعدسنجدها،اليهوفىية

أربعينالمسيحصومخلالمنبهالإنجيليذكرنا.رمزإلىالصحراءستتحول

المعمدانييوحنابخصوص.غوايتهالشيطانيحاولحيثالصحراءفييوما

:شاخهوماعكسترجمتهايجبوالتي3،04لإشعياءكلماتالإنجيليذكر

اإن!نا"،شبي!%ائقغبفكلققفوا.الرثقييقا9"أجمر:ائبرثهك!خايرفيث"ضق

صحيحةترجمةيقترحويوحنالوقا،مرقسومتىأناجيلفيالإغريقيالنص

".البرية"فيقبلنقطتيننضعأنيكفي.الكلماتتسلسلباحترامهاالعبريةمن

.11الرثفييقأجم!واائبرئةككل:ضالينجث"ضقفنقولالخاطئلمعنىانتجنبهكذا

القرآنفيصورالتجارة

علىكانالهجرةخلالأنهشكلا.للمسلمينالأساسيةالتجربةهيمختلفة

وجهةمن.الصحراءفييتجللماللهلكن،الصحراءيجتازواأنوأتباعهالنبي

تلقىوحيثبنفسهيختليمحمدكانحيث،ءحراغارمقارنةيمكنلا،هذهالنضر

)اق!!:الأعلىمنفجأةالمحمديالوحييأتي.سيناءبجبل،مرةلأولالوحي

الحياةإلىإشارةأيةهناكليستأنهكما،أ.العلقخلقملأالطيىرلحقباسع!

إنه.لتجاربه،لتأملاته،الدينيلقلقه،الوحيهذاعليهنزلالذيللرجلالساباتة

إلههوكماشعباقادالذيهوليس؟الربهذاهوومن.ومنهاجئعموديوحي

!اف!!يجهلهاةكانالتيالحقائقالإنسانوعلمخلقالذيالإلهإنه.الاقديمالجهد

؟-5.،العلقتفلنملألنم)؟نتماررااغقتميالقلم،غقتم)تيصيى)!!زم،وفئى

البمضرية،علىبهاآغدقالتيالأفضالبكلذلكبعدسيذكرللهاأنالمؤكدمن

لكنذكرا،إلاليسأنهغير.أنفسهمالمسنمينعلىثم،إسرائيلبنيوخصوصا

.الجوهريالأمرهوذلكليس

خلالمنبهالتذكيرعنالقرآنيكفلاالذيتعاليهتجليأولاهواللهتجلي

"الحمد،اللهيحمدذلكبعد."وجلعزو"الثه"،تعالى"الثه،"الله"سبحانةكمار

الرهباذوكان؟الميلاديالرابمالقرنمنانطلاقاياوصورفل!طين،عصرصحراءااصتوطنرينلصاذثاصقيا!،--

اتجاهفيانجعدواثمالمقابر،الرهبانبعضسكنمصرفي.القرىهوامثىفييعيشوناناهـمتكينا.الأ؟

افيإله،سيثموطنهيالصحراءفإنالشعبيةالمعتقداتبعضحسب.والتدبرالتأملأجلمن-اامححرا

المزجم..موطنهفيال!ثيطانلتحديالصحراءالرهباناختارلهذا،الشيطانموطناقي،انافم!اعنةكأ-

71

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إليهسب!لا"البعيد"،الربأولاهوالإنسانيةالتجربةفيالله".نعمهعلىلته

قطيعةإحداثذلكمنادصكلسعلىيجب.الحياةطريقفيالتدرجخلالمن

:86،البقرةفينقرأ.الآخرةالحياةنقيضهيالتي،5؟(البقرة)الدنياالحياةمع

ائقطص)نجماغئفئميخفف!قق!يا!يخ!الظصئتااقياؤ)!ئنترو)).ليصيرا))ولئت

الضل!لة!ينتتروتالذينأولائكأيضاالقرآنيذميئضزو!.فئمؤ3

نأالمهممن.177،جمافهـالمائدة3و)ال!فريا175،و16،البقرةبال!طصء!

الأولالمقامفييتوجهأنهشكلا.التجارةلقاموسالقرآناستعمالنلاحظ

الغريبمنلكن.العالمبثرواتالمتعلقين،بمكةوالتجارالقوافلأربابإلى

أئقصفئمالمؤمنينا!ئتترهـمن:)إيئاللآنفسهاللهعلىتنطبقاللغةهذهأنه

غلبهممعحلوروكلملوووغؤايقاتلوتمينن!يييىلته)لمحئةيأفلفئمقفوالفئم

قاف!تب!تيز"التهمرالأ!ربغفيص؟ؤا؟نجييىؤا!قررؤثن!يالمؤق%خفا

فإنهكذا.111،ثفقائقورا!ق!ينم*ههـالتوبةقط!لىيةتايغنئماتبصيىيتئمخئم

كلعنتخلوافهم."الله"مرتزقة،اللغويبالمعنى،هموالمجاهدينالمهاجرين

الغنائمامتيازاتلهموالمعاركفيبنصرهيمدهماللهكانوإذا،أجلهمنشيء

ليسذلكأنكما،أجرهمهوذلكفليس،أهميةبذيليسذلكأنإلا،الحروب

ؤأقامواالتةيتلو!قابئ!)ف)تجصين:الحقيقيينالمؤمنينوأملرجاءمنتهى

ييقفتفئمتبوثلن4آيرجوردجما)لميقتحلأيتةزز!اثفئمكاؤأئققو)الضلأؤ

نسوق03-92.غفوفلتتخويفاطر،إئةقنضلةمئيو!يئمزثفئمأخوق!

آ؟!ئجيخئمغلرجماقمطصلخئمأمنو)اتبصي!لمأف!ا)يا:الآيةهذهأيضا

يأيمالئمقكا!مزوتمي!تمييرالتةؤر!؟قؤمنوتيالتة،اليمغطص)بأمن

أ.أ-هأ،الصفتفلفوت!!!ئتئمخيرلئمظضلخئمؤأفق!ي!خئم

ويعدالإنسانمعصفقةيعقدبالتجارة:يشتريبلبالافتداءينقذلاالثه

بعدللفقراءثم،دثهشيءكلالإنسانيعطيأنهوالوحيدالشرط.بالخلاص

غناهإلاغنىلا،الوحيدالغني،اللهأماملأنهيتجردأنالإنسانعلىيجب.ذلك

الصدقة.ووالزكاةالصلاةبهاتذكرناالتيالحقيقةهيهذه.للإنسانيعطيهوما

البعيد.الإلهإنه،الأسمىوالمطلقالمستثنىبوصفه،أخرىمرة،العلياللهيظهر

حضورداخلهيكتشفأنيلبثلافإنهالمفزعالبعدهذاالقلبيعيعندمالكن
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)؟ئساقطخلقتا)وثقز:16،قسورةفياللهيقول.ذاتهالخلقفعلفيالخالق

خ!ووجص!.منإلنةأفربنأؤ!خر/تقن!ةيهث!وشماوخلنم

والعثورالبحث،والقربالبعدجدلية

اليهوديةالتجربةأما،اللهمنالقربنحوالبعدمنالإسلاميةالتجربةتتجه

"إلهأيضاأنهشعبهيذكرأنيهفيهعلىويجب،المعاكسالاتجاهفيتذهبفهي

23،اإرميا،؟"تجيهيبمقإلقاؤتشثالرفي،يغولقبي!،مقإلة:"أنكفصبعيد"

سيكونو"البعد"،والتي""القرببينوجوديةجدليةعلاقةبذورهنانجد23.

بعيد،اللهفإنالعالمشساعةفيالكونيبحضوره.الصوفيةعندكبيرشأنلها

تا!فاالرفي))أطفئوا:البعيدتعاليهتجربةالإنسانيعيش!القلبفيوبفربه

بالأولى،مرتبطة،أخرىجدليةثمة55.6،إشعياء،"قريبؤفؤا!عوة.شونجض

نأعاجزاالإنسانكانإذاعنها.سنتحدثوالتي،والعثورالبحثجدليةوهي

القرآنيقول.الإنسانعلىيعثراللهفإنبالمقابل،اللهعنبالبحثوحدهيقوم

ققطرؤوخزتضاؤقآؤ!ؤورجطصتيييقاتجطصت)ألئم:النبيبشأن

دثهوالعطوفالودودالفعا!حولالفكرةهذه6-8.،الضحىقأصنهتر!غاط!

كما،المسلمينالصوفيةتأملموضعكانتثم،القرآنمنبسهولةاستقائهاتم

اللهيجدفإنه،التوبةخلالمناللهإلىالإنسانيتوجهعندماوهكذا.ذلكسنرى

الآجؤوالهمليغفرلذنوبهماقترافهمبعدربهمالمذنبوندعاإذا.إليهمتوجها

لتتونمواغلئ!ئمتاتجما)قئمأيضا:اللهيقول64.النساء،رجيفا!وق!قااللآ

أنبياءعندعثرناإذانستغربلن118.،التوبةالزحينم*!الئقابئثفوإيئاللأ

ويعود.يرجعتعنيالتييشوب/شوبمثلا،مماثلةكلماتعلىإسرائيل

يثوبئابلمماثلتانكلمتانوهما،يتوب،تابالعربيةالكلمةأصلنفس!وهي

"إفقاوالرشما:ثع!ظا)يطىيت:ليهفيهكلماتإرمياينقل.ثه؟كه"لملاكاتاطأ!لأ

اث!غويىمنالئمينأخرختأأقامبن!طض)قتقغ!افحف!ى،زحغتأ

15،!!لم!م!ترلجغذؤإقثأيزحفوتإليتفئمقهتوقميق!وت

بديقول،إلتنارجئهوا:أخئوباربفالهكضا:ففغ"قغل:زكرياؤيكتب.91

التلازمبصيغةالفعلانيحضر11.3أخئوب"ارثيغوؤ،إنئخققأرجغأكئوب،ا
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واضحادتهالعطوفالفعليبدو.شيءلككالفاعلهواللهأنالبديهيمنولكن

يتخففونفقو!يقا،أجيبانايضغونقئققاانص"ؤيخوق:إشعياءنصفي

خلالهامنيتجلىوغرابةوضوحاأكثركلماتثمةلكن24ث!،5"أ!قأتاتجغض

صنؤجرثيشأئوا.قمائضينإل!))أضتهئث:المطلقةومبادرتهتعاليهكلنيالله

.65،1،شعياءإ"باشمكلئشف!فمأإفهأنضا.هاأنضا،ها:ففث.يففئويخصفمائرين

،البقرةيشاء!منيصطصيىم!القهأنتأكيدعنيتوقفلاالقرآنفإنجهتهمن

27.،التوبةيتناء!علرمنلإيتوىاللهوأن213،

منشيئايغيرلاالدعاءأناعتقدواالمسلمينالإلهياتعلماءمنالكثير

الناسمنيطلبالذيللدعاءسيستجيبأنهسلفاقضىاللهولكن،اللهقضاء

مختلفةدينيةتجاربمنوالقرآنالمقدسالكتابينطلق.بهإليهيتوجهواأن

نأكما،لشعبهبالنسبةآيةهوالإلهيالعون:الوصولنقطةفييلتقيانلكنهما

آيالت،الرفيأغقانجيصقائتينأإؤا%!ؤا"هأ!!اإشعياءيكتب.آياتهمالأنبياء

8.18،جفيؤق(1نجبلكيرالشاجمنأخئوبارفيجمئبمقإشراثيلفصؤغبائب

لهكانتلمناللهعلىدالةآيةشيءفكل،القرآنفينجدهانفسهاالفكرةلكن

عيسئ:عناللهيقولمريمسورةفي.ورحمةآياتأيضاهمالأنبياء،بصيرة

عليجب2.امريمامفضثا!ف!إؤ!اف2مئاؤرخقةيلئاليىآ-ية)ترلخقلة

.الآياتهذهيفهمأنإذنالمؤمن

القلب

لناقصتعودإسرائيلأبناءوخياناتعصيانفإنالمقدسالكتابحسب

خلالنسوهولكنأفضالهفياللهعرفوافهم.والمعرفةالانهمعلىالقدرةفي

أنفسناداخلنحفظهأنيجببلالصحراءفياللهنلتقيأنيكفي.لانجاحاتهم

محفورةتكونأنيجببلسيناءفيالشريعةنتلقىأنيكفيلاالسراء،في

،الوباناأئصبيئبفونكلففتا"ؤأغطيصق:لإرميااللهيوحيلهذا.القلبفي

.7"12ااففبصقبعلإلئني!جكوزأإئفقإلقا،قفغأكوقؤأتالتمئهبالكلفيخوئوا

يعطيهأناللهمنالمزاميركاتبيطلبلهذا.القلبفيتكمنالأهميةفكلإذن

غرلاوائبنغوبلرب))إخثبئوا:يهفيهكلماتإرمياالنبيوينقل،15،12طاهراقلبا
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ؤقثشفئخبق،غئطصكنالييئوتج!يث!%،رلثمييممأوؤشخاندايفوليتجاذياففوبكق

قلبمناسوءشكل-ثمة"ليس4،4.أغفال!ق"إرميا،نتنرب!ببئفج!،فن

بينبوضوحالأنبياءيميز44.02،إشعياء،ا.2،8إرميا،وعنير"،ضالقلبعنير،

سببما.لخلاصاتضمنأنللأولىيمكنلا،المستبطنةلشريعةوالخارجيةاالشريعة

تجكفئصاافيكللتبيكيصترجم!ق"غقكلالرب!:))قغالوخسرانهم؟الناسضلال

ففوبصقجمنابؤداتشقخواتجلبقا.يشفخواؤققبضقيخ!ي!قئهواوقغ،أقاقفق

صورةإشعياءيستعمل.ا-314ارميا،آنجاؤفقائاقاغفففقافبصافبكبيمؤؤ!اء

انضباطقاعدةتشبه،الخارحمنإليهاينضرونلمنبالنسبة،الشريعة:معبرةجد

ثبيفا؟ئخصق!ؤ!فنفكوقة،ئبهئق))إفن:تلامذتهعلىمتسلطمعلبميفرضها

غقكلأفرأفر.غقصأفرلأئهالثركئن؟غنيفقخضولينالفبز،غنأيفقخفومين

9-28.13،قييلى".فناتفييلفنا.قرصغقصقرص.فرصغقصقرصأفير.

هذاويذكرنا،هلاكمصدرفهيالخارجيشقهاعلىالشريعةاقتصرتإذا

تحملالمستبطنةالشريعةفإنبالمقابل.بولسالرسولينتقدهاالتيالشريعةبصورة

نجئبتفنهىأففئههائضسائكفضفقهضاانجل1:بالثهالإنسانتربطلأنهاالخلاصتوة

ؤأكئئقا!ايخيصغككللننييتهن!أخكل:الردبيغولاكئاص!،يخن!تجكضإشراثيل

استبطانإرميا،33،31.نتمكتا((ليميكوئهـقؤفقإلفانفف!ؤأكون،ففوبصغغفكل

إفكق"فا:المسيحيةالرسالةفيحرفياشبهنجدهالقيميؤسس!هذاالشريعة

كقاتضوفونقشئقالشر.بقخقهؤيتضربواتضوفوق،ؤالثزاعينخضوقه

يقفاأختارة؟ضؤف!ي!ونهضاأمئلاثك!%؟.كصخويخكغبتشميمائبقف!

ؤدقادا.مشخازخثةؤئغرلثقوأشة،أإشقهكائخيصنفشه،كيها!اثشاقئبلل

خئزكأ،يفجانيثخ!يمرأنأقئبمق...؟بلرفيقغئولآؤيققاضققاهضانشفصقل

لآؤأقت!شوة،أنغرياتارأثبتإذاتجثيت؟إلقالئانصينأق!اجمينائضيخلؤأق

7.و585،إشعياء،يمت(،عنتتنهاضكل

إلايصومونلاالذيننفاقيذمفهومصمابهة،بتعاليمالمسيحيمدنا

صوميكونأنالصومعلىيجب17-6،16،،متى"إنجيلبجوارحهم،

كيميوسائضبه!قأئوكأا!خقاء.فكلائرييىكبيت"تجل:اللهإلاعليهيطلعفلاالباطن

صفاءلكن،القلبأعماقفيحاضرللها،18.6،متى."غلآنجيةيتنجافيايقاب

الجبل:عضاتمنالثامنالنصأهميةنستشفهنامن،ضروريشيءالقلب
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مثلوبخصوص.8،3،ممىاللة"ئبهابئوزكنفق،ائقفبلكنقياء"طوقي

ائ!ينفق،ايئ!ةأإلصاككلؤائببه!)1:المسيحشرحلوقاالقديسينقل،المزارع

لوتا،بالضئب"ؤئئمروزضايحي،تجئبقذككلقيخغف!نقاائ!بقةيسقكون

الكتابعند8كالوكاغاتياأ"،4!!طهاكاه!4مبمفهولوقاعباراتتذكرنا.815،

النبيل.الإنسانعندالأخلاقيالسلوكجمالتعنيوالتيالإغريقالأخلاقيين

تباعأقلوبتلهبكلماته92،،11،متىافغئب"ؤفتقاجئه!"ؤبيينفسهالمسيح

ؤئوجخحالطريقفكلئخففن!اكانإدكيناففت!باقنئنايخن"أتغ9:ايموس

بهئقققائغفمب"ؤز:بولسالقديس!يكتب24.32،لوقا،ائخئبة؟"نتا

15.،15،روميةأهلإلىالرسولبولسرسالةبفخ!إص"بهئكتو!ؤائغف!يفبر،

ائو،أف!يميحايشوءدثناإلةئكطيخق"كبنأفمسسمؤمنيأجلمنيصليوهو

يتئهقفواأ!قايخخف!،غئوقفشتييرةقكرقته،ك!اإغ!%قؤااخقها2رواوقخب،

بولسرسالةائغضي!بمين"،.فيميرانجهقخبنجنصفقؤقادغؤته،دتجاثفققا

17-1.18،،أفسسأملإلىالرسول

أهميةعلىالتأكيدإلىإلانسعىلانحنالإستشهاداتهذهكلخلالمن

مننحطلأنناليسذلك،الشأنبهذاالضمنيةالعقائدإلىالإشارةدونالقلب

منالعكس.علىمتباعدةالعقائديةالمعتقداتلأنلكن،الأساسيةأهميتهاقدر

الثلاثالرسالاتتأملخلالمنالقلبيلعبهالذيالدوراكتشاففإن،ذلك

!هذهالالتقاءنقطةوجدنالأنناأنفسناونهنأفلنبتهج.التقاءنقطةيشكل

قائمة،تضلاختلافأوجهثمة،الآنولحدأنه،نخفيأنعلينايجبلا

مكانهوالقلبفإنوالمسيحيينلليهودبالنسبةالاختفاء.نحوتنزعلكنها

فقيخت".كلؤمقنخميمتكلؤمنقنبتكلصنإلقتالرثه:"فئيئهالحب

بخلائنقشتة!!اربرةإلق!الوبفناكأمنطقئتإن"ئق5،6،،التثنية

92..4،المرجعنفسنفديمت"ؤبخلقنب!

الأخلاقي.الخيركذلكتعنيكما.ولذةتناسق،كغايةالجمالالإغريقيةالفلمفةفيتعني:!أ"(!!،مماها،،8-

المزجم

طريقفيكاناأتباعهمنلاثنين،موتهمنبعثهبعد،المصيحتجلىحيثالقدسمنالقريبةإيموسلبدةإشارةفى-

هويتهيجهلونوهملديهمباشضافتهقاماوقد.المعلمموتبعداليأستملكهماوقدفارينالقدسمغادرة

لوقا.إنجيل"المسيحاليدإنه..فعرفوهأعينهمتفتحتعندها.الاهأعطاهمثمباركهمالخبز،"أخذف

المزجم.بالثهوالإيمانوالأملالفرحعندهافاصتعادا
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كلفوقوالأولالمقامفيوتضعهاهذهالحبوصيةالأناجيلتسترجع

يتصورهكماالأقلعلى،مالإسلالكن.16-1،4،يوحنا"حبللها"لأنالوصايا

تختفيأنهاحدإلىهذهالحبقيمةمنليقلل،الشرعويينالمسلمينمنمهمعدد

القرآنفإنالأمريكنمهما.ومكانتهقيمتهللحبيعيدونفقطالصوفيةتماما.

مناستشهاداتببعضسنكتفيو"السر(".و"الصدر"القلبأهميةعلىيؤكد

"الشرح،ضزر-!؟!لتقشئرغ)ألئملمحمد:اللهيقول.كثيرةآياتبين

فأاللأير،)فمن:القرآنيقول،الرسولبهاختصامتيازاهذاليسأ.

"غنصالإنسانهذافيصبح.125،الأنعاميشئزخهـضزآكاللطل،!يصكلية

25(،)02،صدرهيشرحأنربهمنموسىويطلب22.الزمر،رئه".مقئو!

المتقينعنيتحدث59(-98)26،الحساببيومإبراهيماللهيذكروعندما

)فيقلو!مفوالمنافقونالكفارأما84()37،"سليم"بقلباللهيأتونالذين

ا+لبصيى)فو28(:،)13القلوبتطمئناللهبذكرأنهكما2.01،مرخرال!

الذينأولائكبالجنةويوعد"،،الفتحافومنين*يلأهيقلوياأفزي!الثمجئتة

بمنالنحلسورةمنأ60الآيةوتذكر.منيبوقلبهمبالغيبالرحمانيخافون

،11.التغابنقفبه!،يف!بالفهئقصن!قنلأنيا؟صاؤ!مفمئنهالوقالبة

يمكنالمقدسالكتابفيكماالقرآنفيأنهإلىنشيرلكن،الأمثلةبهذهنكتفي

عندها.601النحل)ز!)يائخميىضؤالثه)،ي!تترغ،،فيفسدأنللقلب

يسبراللهفإنالحالاتكل.في151الأعرافالقلومأ*!و4علرثعؤالفة)ي!بدع

،24.الأنفالاثؤاؤقاليه!،)يخوربينأنهكما،القلبأغوار

مباشرةتعنيالكلمةهذهأنيبدولالكن"السر"،ممفهوأيضاالقرآنيتناول

يواريهاالتيالأعمالسرعلىبالخصوصينطبقبلعمقا.الأكثرالقلبقرار

بجميععمومايرتبطأنهكما،علانيةبهايقومالتيالأعمالعكس،الإنسان

المصطلحفيبها.علمعلىاللهولكنعنهانكشفلاالتيوالأفكارالمشاعر

الحقيقةعلىيحيلفهوها،أنطولوجيةبدلالةالسرمفهومسيقترنالصوفي

الإنساني.للوجودوعمقاجذريةالأكثر

هومالكلالعامةالخصانصدراسةأي،الكينونةأوالوجودأأوالكائن"علمنعنيكل!ةس!ا!دا)45!اه:)-ه

المزجم.إنانكلفيالأساسياجعداعلىتحيلفخيموجود،
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وجوديةحالةفيكانوالأشخاصسوجهةالماقدلسالكتابرسالةفإنكطكذا

للتقوىبحاجةاليهودكان.الأوائلللمسنمينبالنسبةالأمرعليهكانعمامختلفة

وانطلاقا.لشعبهكمخلصروأولا،كمخلصالقتصورنحنطريقهمفيوالفكر

منالنقيضعلى.مطلقةقدرةذيوخالقكونيكرباللهتصورنحوذلكمن

فإنالبدايةنقطةفي:المعاكمسالاتجاهطريقعلىأتباعهوضعالإسلامشإنذلك

منالبشرتاريخعلىيهيمن،أبديتهفييتكلم،المصلقاتحاليهفيالربهوالله

مردلاوالتيالصاعقةمشيئتهتتحولثم،رحيمكمخلصيتجلىثم،عليائه

يتضمن،العب!!يةفيكماالعربيةفيأنهوالحال.إرادةإلىللمؤ!نينبالنسبةلها

علىليس،الطريقانيتلاقىأنإذنالطبيعيمنكان.الحبفكرةالإرادةممفهو

التيللرسالةالمؤمنينتأملتجربةداخلبل،اخارجيأوالتاريخيالمسارمستوى

تأمل"."الاتلباسمالكلعليهيطلقمكانفيالتجربتانالتقتهكذاتلقوها

الاقلب،مفهوميكتشفوناليهودجعلتلهمأعطيتالتيوالشريعةالصحراء،

شإنلهمبالنسبة.نفسهالاكتشافإلىالمسلمينقادفقدوالجهادالهجرةتدبرأما

.الإيمانحقياقةعلىودليلالنفاقمنالقلبخلوعلاماتهماوالجهاداليجرة

أنفسهميضعونفهم،اليهوديةللتجربةالمباشرونالورثة،للمسيحيينبالنسبة

الرسالاتفيهاتلتقيالتيالمركزنقطةهوإذنالشلب.الاقلبمستوىفيمباشرة

نفسهاالرسالاتوهذهتميزها،التيالعقديةالتعارضاتمنالرغمعلى،الثلاث

النقطة.لهذهتقودناالتيهي

فيللصوفيةالروحيةالتجربةفيهتتجذرالذيالمكانهوالقلبأنوالحال

هناك.الصوفيةتجاربعلىسنعرجفنحنلهذا،لاثاتاالتوحيديى4الديانات

لهذاتتكيفرسالةكل،الثلاثالرسالاتمنلكلصوفيفهموخصوصاقراءة

بالتركيزولا،المعطىنفسإلىباختزالهاالأمريتعلقلا.الخاصةبطريقتهاالفهم

كلاليهوديالصوفييعيشإذ.خارجيةتاريخيةعواملحسبنسبيتهاعلى

رسالته.كلالمسلمالصوفيورسالتهكلالمسيحيالصوفييعيشكما،رسالته

نأعلىفعلاقادرايصبحفهوالخاصةقيمهمنهمواحدكلي!جشعندمالكن

فيياجداللاشعوروحدةتنشأعندها،الأخريإنالتجربتينقيمعلىينفتح
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القلبإلايستطيعلاالتيالتيالدينيةالشربة!ستوىعلىوتشرقشتلع

إليها.ألنفاذ

والحقيقةالتجربة

يمكنلا؟ذاتهحدفياللههومنالسائد.هوالتباعدفإن،ذلكعدافيما

هيما.الأخرىالحياةفيإلابالضبطذلكيعرفواآنيعبدونهالذينلأولئك

الشيء.ميمايعرفكييعيشهاأنالإنسانعلىيجب؟الأخرىالحياةهذه

هذهيخصفيما.الإنسانومصيرالطبيعةلمسألةبالنسبةقولهيمكن!سه

الثلاثالرسالاتمنفكل،والأخيرةالأولىبالحقيقةالمتعلقةالمختلفةالاتضايا

إمكانيةعنالبحثالمجديغيرومن.التوافقمستوىعنبعيدةأفكاراتقترح

فأيةإذن.صوابعلىفقطأحدهاأنوإما،مخطئةكلهاأنهاإمالمصالحتها:

نأعلينايجبهل؟الصوفيينعندوالتماثلالتوافقآشكالمننستشفهادلالتها

الحقيقةأنحينفيالتقاء؟نقطنشكلفقطلأنهاأهميةتكتسيوحدهاأنهانقول

أيةتكتسيلاالخطأمنالنقيضطرفعلىنفسهاوتضعكذلكنفس!هاتعتبرالتي

يضن؟تعارضعلاقةفيتدخلأنهابسببالاعتباربعينأخذهايجبولاأهمية

لمإذالكن.؟((ا!حقيقة))ما:اابيلاطوسفعلكما،نيتساءلووهم،ذلكالبعض

ما؟معنىأيلهاليسنفسهاالتماثلاتهذهأنهذايعنيفهل،حقيقةهناكتكن

يمكن؟وإنسانيةأنثروبولوجيةدلالةإلاتملكألاخصوصيتها؟حيثمنأهميتها

هناك.أكثرشيءولا()الصوفيةالبشرمنالأنماطبعضهمهكذاأنهمنقولأن

أيضاهووالمرتبالموضوعيالحقللكن.بترتيبهمنكتفيونحن،أخرىأنماط

نسقط؟الترتيبهذاقيمةما؟مرتبةأيضالنفسهسيضعفهل،العاقلمننمط

باسم،نفسهفيضعلترتيبنفسهيخضعلنأنهإما.كاملةنسبويةنزعةفيهنا

بأيلكن.يرتبهاويقسمهاالتيالأخرىالأنماطفوق،علميةمسماةانثروبولوجيا

مطلقة؟قيمةيمتلكأنمالمرحلةالعلميللفكريمكنهل؟حق

يطمحأنللإنسانيكنلمولوحتى،حقيقةبوجودنعتقدأنإذنحقنامن

الصوفيةالتماثلاتفإن،حاقيقةتوجدولأنهكليتها.فيواكتشافهالمعانقتها

ا!زجم.ليصنبالمسيح!مالذفيالرومايخاالحاكمهو،الح!يحيةاتالمعخةدحب-)ا
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هذههيمالكن.معنىلهايصبحومتنافيةمتعارضةرسالاتعنالصادرة

ولا.نعم؟الرسالاتوصيغتحابيرفيتكمنهل؟الحقيقة

التيالإيمانأركانمنعدداحرفياإليناتنقلالثلاثةالمنزلةالكتبلأن-نعم

.لأخرىتوحيديةديانةمنبعضابعضهاويناقضتتنافىلكنهابها،نقبلأنيجب

ذاتها.الحقيقةهيدينهحقيقةأنإذنسيعتقدمؤمنكل

عددوجمعالحرفيللمعنىبالامتثالتأمررسالةأيهناكليستلأنه-لا،

معرفي.لرأسمالمماثلكنسقعنهاوالدفاعذلكبعدحفظهاثمالثابتةالعقائدمن

منصلبلمعطىالمنزلالمعطىيحولونالذين،اللاهوتيينعملأنإذنشكلا

منللمؤمنينضروريهوبل،فائدةذوعملهو،صارمةعقائديةصيغخلال

عليهيجب،الساذخبال!!طانيكتفيأنيمكنهلالذا،عاقلكائنالإنسان.دينكل

لكن.إيمانهيعقلأنعليهيجبأنهبمعنى،بهيؤمنولماذابهيؤمنمايعرفأن

يعيشأنخصوصاعليهيجببل،الأخيرةوالروحيةالدينيةغايتههيهذهلي!ست

طرق،الحياةهذهطرقلناالصوفيةيصف.إتباعهيجبطريقايفترضمما،إيمانه

هذا:اللهفيله"نهايةلاما"إلىفيتلتقيثم،متوازيةفهيمتماثلةتكنلموإن

بإثباته.وسنقومفيهريبلاأمر

جهنم

؟واحدةالحقيقةأنداممااللهإلىتقودواحدةطريقاأنقائليقولألن

هوليسالمنطقلكن.منطقمنتخلولاوهي،هذهالنضروجهةيساندمنثمة

الأقلعلىأوالمنطقيةالناحيةمنمستحيلايبدوكانماتحققالحياةأنكما،الحياة

الثلاثالرسالاتتدعوا؟ملموسةبصفةإذنالمسألةتطرحكيف.محتملغير

والمسلمونالمسيحيوناليهود،يستجيب.الواحدالثه،اللهنحوللتوجهالإنسان

وجودناطوالالأرضفوفسالكونإذنذانحنها،الطريقفيسلكونللنداء،

الطائفتينأندينها،حقيقةباسم،المؤمنينمنطائفةكلستعلنهل.الأرضي

بهاويلقيستلعنأنها،وضالةمخطئةلأنهااللهإلىتصلأنيمكنهالاالأخريين

المسيحيينلدىخصوصا،تلكأوالطائفةهذهعندالموقفهذانجد؟الجحيمفي

عليههومماوضوحاأكثرنصوصا،جهنمبخصوص،يمتلكونالذينوالمسلمين

قدالأحكامهذهمثلأنيبدوفإنهالمسيحيئللفكربالنسبةاليهود.عندالأمر
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يكتسينالمنيسة"خارج!خ!إص"ا!الشهيرةالعبارةتأويليتميعدولم،اختفت

للراعي،المخلصللمسيحبالنسبةكبيرلفشلإنهقديما.المعهودةالصرامةفس

هل!.الأبديةالنارفيالأمربهمسينتهيالمسيحيينمنالكثيركانإذا،ا!يب

عند؟جهنمفيبهمسيلقىوالمسيحييناليهودأنيعتقدونالمسلمونزالما

العديدخلالمنالأمرهذاتبريريمنقويا.الاعتقادهذازاللامنهمالبعض

.بالتأويلاترهينشيءفكل،صريحقولثمةليسلكن،القرآنيةالآياتمن

يقولوالذي82،المائدةخصوصا،المسيحيينتجاهايجابييننصينأونصانجد

يعتنقمنأننجدأخرىنصوصفيلكن.مودةالمؤمنينمنقرباالأكثرأنهم

جهنمهوالكفارمصيرأنوالحال72(.و17،)المائدةالكفار:منهوعقائدهم

64(،و13،)المائدةمرة:منأكثرملعونونفهماليهودأما12(.،عمران)آل

لمالذينالكتابأهلفقط82(.،)المائدةللمؤمنينعداوةالناسأشدإنيمبل

هيم،واتبعوهفعرفوهيكتموها،لمأومحمدبمقدمالبشارةكتبهممنيحذفوا

خقيتلوتة)ئجئابئآتيتافنم!)تيصيرا؟:والآخرون.الرحمةيستحقونصتط

،اقاميزور!البقرةفئمقاوف!تيخعررو؟ؤخنيويتو!!لويتيتلوقة

شريعتهميمارسونالذيناليهودهم،المفسرينحسب؟الخاسرونهممن1210

لكن.ثوابولافيهاخيرلاأعمالهملكنصادقاإيمانايظهرونالذينوالمنافقون

اليوميوضحواأنإذنالمسلمينعلى:متنوعةتفسيراتتقبلالنصوصهذه

يفهمونها.كيف

ذكرانجدلا،الأمواتمقامإلا12ش!"ثا51الشيولليس!،القديمالعهدفي

نارأنغير27(.،03،إشعياء،)مثلايهفيهغضبيذكرماكثيرا.جهنملمفهوم

تكونقد.الأرضفوقوالعاصيةالمتمردةالشعوببالخصوصتهلكالسماء

:01401،المزامير،فيمثلانقرأإذتماما،غائبةلي!ستالأبديالعذابفكرة

لكنيقوفوا".فلآغقرالتؤككلالئاير،كىيئشقفواجفو.غقئصغ"ييشغط

قطيدعولاالقديمالعهدأننجد،لذابجهنميتعلقالأمرأنالمؤكدمنليس

يتعلقكانإنالواضحمنلي!لكن.!للبصريةالمشركالقبر9أو،الموتىم"مقاتعنيعبريةكلمة:ص!6أظ5اا-2

الفاسقوالعبد،الملك،والظالمالعادلنيهيخمعكمكانالعبريةالتوراةتصفه.أخرويبعالمالأمر

ذإنهائيبمصيرالأمريتعلقلالكن.ترابإلىويتحولونصمتفيهناكفيلبثون،مماتهمبعدوالتقي

المزجم.ويغاثرهالثيولمنينجومنإلى،86(13،)المزاميرالنصوصبعض!تثير
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هذهفييتمالكفارعقابأنمداالأبديمابالعذاباليهودغيرعلىللحكماليهود

:بوضوحبولس!القديص!فيحددهاليهودمنالمسيحيينلموقفبالنسبةالدنيا.

أجئاثففقاكخييايرجقةمقؤأفاأخبكق،صنأغرا:فغاإوجيلاجقه))صن

،الرسولبولسرسالةترافه"ب!%هننؤدغؤثةاللههبالتلأقالآتجاء،أخلمن

فيمبررالهيجدأنيمكنلاالمسيحيينيدعلىاليهودفاضطهادإذن28-92.،11

.المقدسالكتاب

الشرعويالإسلامطرفمنبرفضالاصطدامإمكانيةورغمهكذا،

يمكنهمالثلاثالتوحيديةالدياناتمؤمنيبكوننقبلأنيمكنناأنهإلا،والحرفي

سلوك،إلىالقلبلحياةمدعوونإخوانهمكلأنفكرةحوللتوافقيصلواأن

لنصوصاخلالمنتتحددمراحلمنتتشكلسبلئلاثةخلالمنللهانحوالطريق

التيالأوصافبينالتشابهاتسنلاحظ.منهمواحدكليتبناهاالتيالمقدسة

المراحل.لهذهوالمسلمونالمسيحيوناليهود،الصوفيةيقدمها

والرسالةالصوفية

يتلقونهافإنهمعامةبصفة.الرسالةالصوفيةهؤلاءيتلقىكيفإذنفلنبحث

لافهم،الرسالةقراءةفيالخاصةطريقتهملهملكن.الدينفيإخوانهمكلمثل

لاهوتية.صيغخلالمنتعريفهاإلىولاعقائديةحقائقاستخراجإلىيسحون

لتجربتهميقدمونهالذيالوصفيكونلاكييحتاطونهمالأحوالأحسنفي

تحكمالتي،تأملاتهمأنوالحال.وإيمانهملديانتهمالأساسيالمبدأمعمتعارضا

داخلمتماثلةأنهاإلىأشرناالتيالنصوصتلكعلىتنبني،حياتهموتنير

،التبريريولاالتجريدياللاهوتعلملاالصوفيةيمارسلا.الثلاثالديانات

يفسرونلا،المقدسةلكتبهمالتاريخيبالفهميبالونلايدحضونلا،يقارنونلا

،الكلماتبعضتدبرخلالمن""الخلوةتجربةيعيشونهموتطورها.تكوينها

الأوائلللمؤمنينالجماعيةالدينيةالتجربةطياتهافيتحملالتيالجملبعض

نأدونماأجلهممنالحياةإليهاتعيدفرديةبروحتنبضلكنها،المتعاقبةوللأجيال

للجميع.بالنسبةتكتسيهالذيالمعنىينقص!
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فيتوحبىزبديا!زالمتمسكينلاذشخاصالروحيةللحياةوبالنضر،هكذا

بعضهامتقاربةقيمعنويكشفونيكتشفونالصوفيةمختلففإنالدنيا،هذه

عالمناوفي،هكذا.الروحنفسعنتعبيرأنهانقولأنيمكنناأفلدرجةبضمن

التوحيدية،الديانةتلهمهالذي،الصوفيالفكريصبح،الفرقةتسودهالذي

الثلاثالرسالاتباعتباريسمحمما،البضريةإليهتصبوالذيللهاوحدةعنخبجرا

الله،علىويعثروايبحثواأنالناسكليدعوالفكرفهذا.واحدلخطابحاملة

قلوبهم.أعماقفيالحقالإلهفقطهوالذي

موجودةفهي،للوحيأساسيامعطىباعتبارها،العقائديةللحقيقةبالنسبة

فيحتىبل،المؤمنينقلوبفيحيةأنهاشكلا.شيءكللانياروإلا،شكبلا

بالنسبةالأقلعلى،منهموعيغيرعلىكذلكنكونقد.المؤمنينغيرقلوب

ابنيقولكما،بالمعرفةأوالآخر،العالمفيشيءكلسيتضح.منهمللأغلبية

بولسيكتبألم.اللهفيئبلاللهإلىليسبالسفرالإنسانمياقوعندما،عربي

اكز.بقخهؤخفاجينئضئنهنن،"لكقكصمرآ؟،فصآإناتئفو"قإئتا:الرسول

أهلإلىالأولى؟فيقث((كقاشأفيفهجينثتلكنا!فنهوفه،تجكضاغر!

21،)3،كورنثوس
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الثالثالفصل

والحياةالعقلبينالإيماق

الدياناتنحوهتتجهالذيالأساسيالمركزبمثابةالقلباعتباريمكننا

تدعوهمفالنصوص،بالروحانيةنشغوفومؤمنونيتلقاهاكماالثلاثالتوحيدية

وعن،التقاربهذاعنيعبرونفالصوفيةالقلبلغةيتحدثونولأنهم.لذلك

مسلما،أومسيحياكان،يهوديا،منهمواحدكلإيمانيصبحالتيالكيفية

إذاوتبصر.بحذرالطريقهذهفينتقدمأنيجبلكن.ملموسةدينيةتجربة

يكنلمالأفقفيقصديةوحدةبظهوريسمحالقلبفيالعقائداستبطانكان

التيالمعتقداتكلأننضنأنيجبلافإنهعنها،تكشفأنالعقائديةللأشكال

المتواصلبتذكيرنا.جدوىتذاوغيرثانويةدينيةشكالاأإلاليستوتفرقتفصل

اللاهوتيينإرضاءإلىنسعىلافنحنالجوهريةالاختلافاتهذهبوجود

لأفكارهمالعميقانتمائهاتؤكدالتيالدينيةالسلطاتأووالمؤمنينالنظريين

نفسهاالاختلافاتهذهعنبحديثناأنهنوضحأننريدنحن.والعقائديةالنظرية

هموالصوفية.التقارباتلبعضنصلأن،الروحيالمستوىعلىاستطعنا،

يتخذونكونهمفيذلكويتجلى،متسرعةمقاربةتبنيمغبةمنيحذرمنأول

فيمحملةوعباراتألفاظامنهايستقون،حيثمرجعيةالكتابيةنصوصهممن

منمستوحاةأفكارعلىيرتكزونلأنهموأيضا،خاصغنىذاتبقيمنضرهم

مؤمنين.مجردبصفتهمإليهاينتمونالتيالعقائد

العقيدةعلىإحالاتها:الصوفيةاللغةمفارقة

ونقللوصفتسعىكونهافيتتجلىإنها؟الصوفيةاللغةمفارقةهيما

المستحيل،منيكنلمإن،الصعبمنلكنعنها.الإخباريمكنلاتجربة

لهبمأمللا.الروحيةالحالاتنفسعاشواقدأنهميتأكدواأنللصوفيةبالنسبة
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إلىمؤمنا"ىنولوحتى،العاديالقارئينفذكيوسيلةيجدواأنفيإذن

مفارقةدومالكنها،ورمزيةمجازية،إشاريةلغةالصوورةاللغة.الروحيعالمهم

فاقاآتفتح،لتأملواللتفكيردعوةوهي،ال!!حاءتعتمدلصوفيةااللغة.لموضوعها

اللغةلهذهكانإننتساءلقد.بدقةموضوعهااحتواءعلىأبداقادرةغيرلكنها

ليسإنهبل.عمقاالأكثرالذاتيةفيفيهتغوصالذيالوقتفيموضوعثمةحقا

خيالاتإلالشتوأنهاحقيقياوجوداالذاتيةلهذهأنتقنعناأنحتىبإمكانها

بنقلأبداصوفيأييقملم.مرضيةاستيهاماتأيضابل،جوفاءأحلاما،واهية

إلىيشيرأنإلايمكنهلا،الحالاتأحسنفي.كانأيإلىعاشهاالتيالتجربة

ءيومماوفهماستشعاريستطيعونللذينفقطولكنإليهاويومأالتجربةتلك

الذينأولائكبالضبطإنهمذلك؟علىقدرةالأكثرالأشخاصهممنلكن.إليه

إيمانهفيالصوفيمعيشتركونالذينأولائكالخصوصوجهوعلى،يعرفون

.العقديالعقلنفسويمتلكونالأساسي

حدودهيجد،واقعثمةهناككانإذا،وصفهالصوفييريدالذيالواقعإن

يقدرأندونالفهمإليهايمتدأنيمكنحدودوهي،نفسهالصوفيخطابفي

،نتزعزعأننتأثر،أنيمكنصوفيا،نصانقرأفحينمابالفعلبلوغها.علىأبدا

نعتقدأنيمكن.يفهمأنيحاولمنهوعقلنالكنالمتحمص!،سرهإلىوننجذب

وأحقيقياالشعورهذاكانماإذانعرفلاولكنناالإشراقحالةبلغناقدأننا

خاصفضاءإلىإحساسناأثارمابنقلإلامنقولانحنالأحيانغالبففي.وهميا

الصوفيأرادماتشوهلمهذهالنقلعمليةأنمنمتأكديننكونأندونبنا

قصيدةفيناتحدثهأنيمكنالذيالشعورالوضعيةهذهتشبهإلينا.إيصاله

القصيدةبخصوصبهانتفوهأنيمكنالتيالثرثرةبيننخلطأنيجبلا:رمزية

الفهم.عنمستعصياالمغزىهذاكانوإنحتىالنصلهذاالحقيقيوالمغزى

علىقادرغيرالإنسانيالفكرأنشكلافإنهتفكيرناموضوعيخصفيما

.ديكارتيقولكانكما""يلمسه،يقربهأنهوفعلهيستطيعماوكل،للهااحتواء

علىنهائيجوابثمةليسذلك؟منلأبعدتجربتهمفيال!وفيةيذهبهل

لكن.حالتهمحوليصفونهمانصدقلاأونصدقإمافنحن،السؤالهذا

إطارفيذلكيفعلفهوالصوفيمقالةالعاديالإنسانصدقإذاأنهالمؤكدمن
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لذلك!النسبةلهاقيمةلاالصوفيةشهاداتفإنظمن.دينهبعقائدالمرتبطإ!انه

الديني.معتقدهلمضمونبالنضرإلا،الخاصةاللهرحماتموضوعليس!الذي

للبشريةبالنسبةلها،قيمةولامعنىلاالصوفيةالأمورأنإذنبوضوحنرى

نذهبأنبإمكاننا.خلالهامنوتتأكدعقائدعلىتعتمدأنهاحيثمنإلا،عموما

وأالخيالأوهامفيالسقوطعنبمنأىليسواأنفسهمالصوفيةأنالقوللحد

لهذا.اللاهوتيةالناحيةمنمؤكدةعقائديةحقائقإلىرجعواإنالاإالشيطان

كيليسباستمرار،اللاهوتيمعلمهاتستشيرالأفيليةتريزالقديسةكانت

حياتصاصتابفيتقولتجاربها.أمامهتضعكيبلعمياءبطريقةلهخضع

تتوجهوعندما".تحذفهأنأبتيوأرجو،إليمردهعيب"كلالعاشر(:)الفصل

عليهاألحاقدكاناواللذينطوليدو،ديكارسياالأبأوإيبانييزللأببحديثها

ه!اأن"أفترض:تقولخطابها،فيإياهااللهحباهاالتيالأفضالتتناولكي

فكلي!أبت،وإك،ا!مقرس،العاثوليككلل!إيمانموافقاسيكوناكطاب

عماإذنسأكرثالأمر.لص!اخاضةاللحطةه!!صنروأنامباشوة،إحواقه

ثمةلهكستكوقالكتخراتنا،مهـافقاحريتكلصانإذا9!اخلكل،فييثرت

حتصكا!خطأعنصرفيعليكمفيببأقولصاعكسصانإذا.لكمفاثرة

ا!مسألةهض!يغصفيماضالتص".وجرتأنصأضنحيتضالتهالشيطاني!

)الفصلدافيلاتيريزلقراءةمقرمةبواتربه!جانينلكتابنهـجكىأنيمكننا

44-47.،اللاهوتييندور2.التيريزي(،التعبير.الثاني

الصوفيةعندقوياكانالأرثوذوكصيةإطارفيالبقاءهاجسأنشكلا

بطريقة،مستمرةبصفةيرجعونكلهمأنهمأيضاالمؤكدومن،الكاثوليكيين

هيالتيالوحينصوصأوالمنزلةالنصوصسلطةإلى،ضمنيةأوصريحة

تأكيداتسنجد.العقائديةالنضروجهةأبدايهملونلافهملذا،تأملاتهمأساس

الأمر.هذاعلىأخرى

فيما.اللهرؤيةفيالرغبةمنتحذرالمقدسةالنصوصفإنأخرىجهةمن

فيالاختلافاترغميتفقانوالقرآنالمقدسالكتابفإنالنقطةهذهيخص

يطلبوالذيأ-33823،الخروجسفرفيالشهيرالمقطعنعرفكلناالتعبير.

خوديخكلكل"أجير:الثهفيجيبهة؟؟!"(،)كابودي!4اللهمجديرىأنموسىفيه

لأ7

http://www.al-maktabeh.com



منوا،لحمأنرات!،ققغقكلؤأتراءفه.فراقتالرثباشيمؤأناببه!.فراقت

".ؤيبهينتقيوانكللآالائشانلأق6ؤنجصكلتلسأقتغبل"ك:قائلاالثهويتابم."ألخغ

اختازقتصؤيكون.الض!رةغنكلقتعخه،قخانجمثببه!"فقداوثاوالرشما:

ئمأختاز.خئشلتبثيىؤأشئركأالض!ر؟،مننغر؟كصأضكتأئصق!ببهإ،

القرآنفينفسهاائفكرةنجدئبنس".ق!!ؤخ!صؤأفا،ؤرائكلقثئفقيبثيىاقئهىأ

أر!يقاوربئز*ووو!ققةفوكرلميقاقتاجاء!ؤتما143(7،)الأعراف

إيى)لمجبرفإف)لث!تقرمحاته)ئفوتر)بر!يحنقاولنففرإأ"لئ!ى2

وخرموشرضمقأ!.طىخأيالختر!خقلةتخقر!ة)تربقلفاقن!نققأ

اللاهوتيينبينجدلموضوعدثهالجنةأهلرؤيةإمكانيةمسألةشكلتقد

رؤيةهيهلهنا؟الرؤيةتأخذهالذيالمعنىفماممكناذلككانفإذا،المسلمين

المسلمينالعلماءفإنالأمريكنمهما؟القلببعينأمالمبعوثالجسدبعيني

فحوىفماإذن.الدنياالحياةفياللهرؤيةعلىيقدرلاالإنسانأنعلىمجمعون

بهذايفنيهمأندوننفسهمنلهماللهلهيكشفهالذيما؟الصوفيةمشاهدات

تأثيرامارسواوالذينالهنود،الصوفيةبعضيقولهماإلىننضركيف؟التجلي

يفنىيجعلهالمطلقالوجودمنالمخلوقاقترابأنمن،النقطةهذهبخصوص

بأنالفلاسفةبعضإليهذهبمامعماحدإلىالفكرةهذهتلتقي؟كاملافيه

فيمستغرقايصبح،للمعقولاتكاملإدراكمستوىعلى،البشريالعقل

ذاتيته.منويتجردالواحدالعقل

الوجدفيللصوفيالنهائيةالتجربةأنبماالأمرحقيقةنعرفأنلناكيف

نتبعأنممكنايكنلمإذا،بالمقابللكنللآخر؟إيصالهايمكنولاصامتةتبقى

الطريقهذهمنجزءفينتبعهأنمستحيلاليسفإنهطريقهآخرحتىالصوفي

لهذهالصوفييقدمهاالتيالأوصافإن.اللهإلىسلوكهمراحلمنجزءأو

من.الفكرعلوتنفتحالخيالإلىتتوجهوهي،صورشكلتأخذماغالباالطريق

الأخيرةالمرحلةفيلهميتجلىالذيذاكفقطليسالصوفيةإلهفإنآخرجاثب

كلفيوويتراءى،الطريقعلىخطواتهمكلفيمابشكلحاضرهوبل،لرقيهم

إمكانيةغيابفييقولونهمانفهمأنإذنبإمكانناإياها.يذيقهمالتيالأحوال

لكنه،المؤمنينكلإله،قصديا،هوالذيالإلههذاعنفكرةونكون،تجربته

منه.القرببفضلالمختارةالأرواحبعضيختص
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المعنىبهذا،الموحدينالصوفيةكلوهدفالوحيدةالغايةهوالواحدالله

خلالمنمنهمواحدلكلفيهيتجلىالذيالشكللكن.للكلالإلهنش!فهو

خلالهمنسيصوغونالذيالتعبيرعلىحتميتأثيرلهسيكونمنزلةديانةكل

نضري،تفكيروليسوذكرصلاةرجالهمالصوفيةأنبمالكن.بالئهتحبربتهم

هو.إلاآخرإلهلاأنهبماالإلهنفسإلىتتوجهوعبادتهمصلاتهمأنشكفلا

مواقيتهاأوترافقهاالتيالحركاتأوالصلواتهذهكلماتتكونأنإذنيهملا

واحد.شيءوهو،نفسههويبقىالواحداللهوتعظيمفشكر،بينهمفيمامختلفة

وأ،بالعربيةاللهسبحانأولثهالحمد،بالعبريةا،)!"تااغهلوئيلنقولأنجمن

للاتينية.با30251!أأول*س!ح313)5"س!5اوغريقيةبالإ41*هثهص!وللأ"39أ130،5ةح،ا+

الإله.نفسإلىوتتوجهتصعدالكلماتهذهلكن

إلهايكتشففهل،صلاتهأجنحةعلىيصليالذيالرجلارتقىإذالكن

أديانهم؟لهمتقدمهاالتيالطرقخلالمنالمصلينكليكتشفهالذيلذاكمماثلا

بإمكانهافهلللواقعتأثيركلمنمتجردةصلاةالصلاةتكنلمإذا،أخرىبعبارة

ذلك:منأبعدإلىالسؤالبهذانذهبأنيمكننا؟العقائديةالتأثيراتتتفادىأن

قدالذيالفيلسوفأليصالواحد؟اللهنعبدكيمنزلةلرسالاتبحاجةنحنهل

إليهنتوجهأنالمعقولمنأنهويرىاللهبهذافيؤمنعقلانيةمنهجيةعلىيعتمد

وضعيةنفمسفيتماماالفيلسوفهذاأليس،تأملاتهوجهةويجعلهبالصلوات

إذالكن؟روحيةاحتياجاتلهمسلما،أومسيحيا،كانيهوديا،الذيالمؤمن

ويعقوبإبراهيمإلهبينكاملاختلافعلى،باسكالفعلكما،نحافظأنأردنا

يجبرسالةلكلالخاصةالطبيعةفإن،أخرىجهةمنالفلاسفةوإله،جهةمن

ليسأنهإذنيبدو.الصلاةفيحتىبل،المناهجفيمحسوسةوتكونتظهرأن

.الاختلافاتنتفادىأنبإمكاننا

الصوفيةالمناهجقصديه

الرسالاتأنلاحظنامهما.عندماتمييزانحترملمأنناالممكنمنلكن

الدياناتصوفيةحياةأساساميالقلبحياةوأنالقلبتخاطبالثلاث

المترجم.العليدثهالمجدا-

المترجم.السماواتعلياءفيدتهالمجد2-
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الوحدةعنلناستكشفالتيهيالصوفيةهؤلاءتجاربأنضننا،لثلاث

هذهأننفسهالوقتفينقرأنيجبلكنا.الثلاثالمنزلةللدياناتالقصدية

نأبإمكانناليسفإنهلذابشأنها،التواصلأوعنهاالتعبيريمكنلاالتجارب

موضعفينجدهاأنبإمكانناهلورائها.نسعىالتيالوحدةعنداخلهانبحث

ممكنا.ذلكيبدوآخر؟

بالنسبةأهميةذاتليمستتنوعهابسببمشكلاتشكلالتيالرسالاتإن

هذانهايةفإنلتساؤلنا،ونضراوبالتالي،الروحيرقيهنهايةبلغالذيللإنسان

جعلهاولاعنهاالتعبيريمكنلاأنههويهمنامالنا.بالنسبةأهميةلهاليمسالرقي

الطرقإلىتشيرأنهاحيثمنإلامعنىمنللرسالاتليس.تواصلموضوع

نأالضروريمنليسأنهغير،اللهإلىالسلوكأجلمنإتباعهايجبالتي

هويهمماإنإليها.ترشدالتيالغايةنفس!إلىتفضيكيمتماثلةالطرفتكون

الرسالاتفإنالنقطةهذهعلىاهتمامناركزنانحنماوإذاوقصديتها.توجهها

يتمالتيالطريقةبل،الأولالمقامتحتلمنهيليستالمتعارضةصياغاتهافي

وأ،التوافقمننوعسينكشفربماهنامتلقيها.طرفمنعيشهاثمتلقيها

لنا.ستتراءىتماثلاتوثمةستتشكلتوازياتثمةفإنبالأحرى

منهيالإلهيالتوحيدعقيدةليمستأنهنعترفأنعليناأنهالمفارقةمن

الخصوصوجهعلىالإسلامأكد.الثلاثالدياناتفيالصوفيةرؤيةحقاتحكم

واحداللهأنتؤكدأنلكن".اللهإلاإله"لابأنالشهادةأوالتوحيدعقيدةعلى

السؤاللتجنبطريقةفتلكوبالتالي،اللهماهيةيخصفيماشيءأييعنىلا

يجبالتيوالعلاقةبالإنساناللهتربطالتيالفعليةالعلاقةحولالأساسي

فكرباستلهامناالواحدحولبأكملهافلسفةنبنيأنحقابإمكاننا.بهتربطناأن

الفلسفي.التصوفاسمعليهأطلقالتصوفمننمطمصدروجعلهأفلوطين

التيالنتيجةنتفادىأنجداالصعبمنفإنهالمستوىهذافيبقينانحنماإذا

عنهنقولأنيمكنلاأننابماللعدممماثل،للإنسانبالنسبة،هوالأحدأنمفادها

الجدليةالفلسفةهذهأصليعودموجود.أنهحتىنقولأنيمكنلابل،شيءأي

نأيريدمفكركلفإنالمعنىبهذا.لأفلاطونأولغ+34س!4بارمينيدسكتابل

صوفيا،أوتجريديالاهوتياأمكانفيلسوفا،بالئهإيمانهفيالعقلذاتهفييحقق
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النفيطريقعنإلادثهالجوهريةالوحدة!قربأنيستطيحلاأنهيقرأنعليه

يرتبطماكلعنالنهتنزيهفيالطريقهذاويتمثلتنزيها،العربيةفيالمسمى

وجوفىانسميهمماشيئاليساللهأنماحدإلىنقولأنيمكننابالوجود.لنابالنسبة

.وجودابصفتهونعرفه

الخفيالإله

إلالاحقا،إليهاسنرجعالمحدثةللأفلاطونيةتأثيراتهنانميزأنيمكنناإذا

الإلهحولإشعياءلنصتدبرنتاجأيضاهيالأفكارهذهأنأيضاالأكيدمنأنه

ا!ف!فض"إشرائيلإلةيافختببئإلهأئث))خغالألاس!ول53؟ولح3ول4ث!لا،أالخفي

منوانطلاقافشيئا،شيئاتشكلتاليهودية3القبالاتاريخفي15.45.إشديا

-الإنهوحيثحدود،بلالأنهمطلقامحددغيراللهأنفكرة،الآيةهذهتدبر

4.
تصوروانحمانيد،مثل،الصوفيينالمفكرينمنالعديدفإنوهكذا.صو!

حيثمنالعدمبلفلسفيكمفهومالعدمليسوهو،مطلقعدمأنهعلىالله

نإ"صا:الخصوصبهذا.شوليمجيكتب.تعريفكلتحديد،كلينفيأنه

إن-صهـفسيسمونهالضبه!اخغكلااللهبين)...(أإساسصاالخوقالقاباليونع!ف

يتجلكل.التكلحدود.،مأرقا3(3؟ها!عة1،ا5سيخيروت9)أوالصخاتخك!-ولة9!ا!

إمكانيةتنخكلالتكلحه9أإطراعنأبانواحتص،فكلهويتدردخ!إلصامن

إ.اللفعن!المنقولأو"المتوارث"التقليدتعنيعبريةكلمة39،لأ؟413من.الكابالاأوالقبالاهالقابالا،

أيضاالقابالاتشكل.القديمللعهدالرمزيالتأويلعلىمبنيباطنيتوجهذويهوديصوفيمذهبومو

فإنعموما.اليهوديالباطنيالتراثمنأصولهويستمد،والكونالإنسان،اللهيتناولميتافيزيقيانسقا

اللهأنفكرةالقاباليونفسروقد.تصاعديمسارخلالمنبالثهالإنساناتحادفكرةترسيخنحوتنحوالقابالا

الذيالأصليالإن!انأي،قدمونآدمفكرةفصاكوا،الاتجاههذافيينحوتفشراصورتهعلىآدمخلق

منبعددأيضاالاقابالاترتبطالعمليجانبهافي.اليفيروتأوالعثرةالنورانيةالتجلياتذاتهفييحمل

المزجموالسيمياء.،والتجيمالأرواحتحضيرمثلالسحرمعلو

عنيعبرقاباليمصطلحوهوو،"لامتناهي،حدبلا،نهاية"بلاحرفياتحنيعبريةكلمة:+ئا03/مآثه!ا3-ه!اه

وحدته،فيوالله،العالمخلقوقبلتجليهاقبلالألوهيةأيضا-صوفالإنيعني.والمتعاليالخفيالجوهر

المزجم.ثبهوبلاشكلبلا

الشفيروتالقاباليلنسفافي.عدداو،يحسب:تعنيعبريةكلمة:033أ،ا،ا،3جمع3،ام351أو3ح5أ،ا351

كلفتصبح،الخلقلعمليةصوفيتصورإطارفياليهوديةالقابالاترتبهاخلاقةقوىعرةمجموعهي

العالمخلقخلالمن-صوفللإنالأصمىالحضورإذنالإلهيةالقوىهذهتمثلإلهيا.فيضاأوتجلياصيفيرا

الزجم.(الحإةشجرةبصورةالسيفيروتتمئليتمما)غالبا.المتناهي
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اإين-انعومباشرةإمهـجصةا!)،ةول!ثثحالاءط(ت94)صاناالق!رية4أالنية

يمحنكشيئاالصكانيةهر!منرجكلنغسصاإخغصااللهفطبيكةصوف.

)النيهس!!4،ةولالحوانافيباللهنتصلأنبإصكانناصانفلوتصور!.

ذاتصلمهعلكلالكثوريتملمالربه!ا!خخصاإلهاه!اهوصان!ماا!مقاصر(أو

ص.261.،القابالأصولواالتحالكل"،اخغكلاطابكهعنللتكبيرمحافيةقوة

)القرنوأتباعهالأعمىلإسحاقالقاباليالتصوفعنالكاتبيتحدثذلكبعد

يمكناالص1اللهفكراقنغترضأنإممكنامن"لكن:عضر(والثاكالثاني

لعن9م!رد،مضمونبأبههيتح!!ا!لأنهفقطليس.،عرماأيضايسمىأن

للوصولىالتأملخلالمنيسصالربه!ا!نسان!،الغكريتبهداخلهفيلان

نأيمكننالاإسعاق".4أتبايقولصماالغنا-ن!و11الص،الغكرهراإلكل

.النظريالفكرهذهفيالمحدثةالأفلاطونيةتأثيرعننتغاضى

،573،فالآية.الإسلاميالفكرفيالقاباليالخطابلذاموازياخطابانجد

للإلهمعادلاتكونأنيمكنفقا!ؤوؤا!يخزؤال!اهزؤائتا!ن!):الحديد

عندوبالخصوص،التفسيراتمنالكثيرموضوعالآيةهذهشكلتوقد،الخفي

محييوهوتأثيرا،وأكثرهمهؤلاءأشهرأسسفقدلهذا.الباطنيينالصوفية

جدليةعلىمبنيانسقاعشر(،والثالثعشرالثاني)القرنعربيابنالدين

اسمدثهالخفيالجوهرعلىيطلقوهو.وتمظهراتهوالوجود،والباطنالظاهر

اللأف!فو):الإخلاصسورةفيالأولىالآيةمنيستقيهوالذي"،الأحديةلم

أخطي!.

بصفةوحدتهفيموجودكلوصفهو"الذيالواحد"لفضةعكسوعلى

أتباععند6الفردالجوهرإنها.المطلقةالوحدةتعنيالأحدكلمةفإنالواحد،

التعبيريمكنلاالأحديةهذهعدد.كلفوقتتعالىوالتي،المحدثةالأفلاطونية

عنتتنزهأنهاأي،هيليسماكلنفيخلالمنتتشكلوهيبلوغها،ولاعنها

هذهتتحول.الثهإلاإلهلا:الشهادةمعنىهووهذا،العالمفيالموجوداتكل

هذهبصقلقامعربيابنلكن.التنزيهأوالنفيطريقلأساسبعدهاالعبارة

تثكلميتافيزيقيةوحدةهي،وغيرالماديةالأوليةالوحدةأي،الروحيةالذرة:04!!هالا)أ!هاح475،+هح6-

عنستقلةوحدةكلوتبقى،باطننضامحسبويظورمكرناتهبيناللهيربطنقاالأخرىالوحداتمع

المزجم.الأخرى
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عربيابنيقول.الثهجوهرمسألةفيشانيةالدرجطمشتنزيهإلىفبلغالأفكار

نأقائلسيقول.التنزيهطريقسلكإنسانعنصادرتنزيهكلعنيتنزهاللهأن

هوالمزدوجالنفيهذالكن،هذهحالتنافيصحيحوهذا،إثباتهوالنفينفي

.للإنسانوجودهيؤكدونفسهيفرضاللهيجعلما

يبلغها.لافالدعاءإليها،بهنتوجهالذيالدعاءتسمعلاالأحديةفإنلهذا

،الربمنالربوبيةكلمةاشتقت.لهوتستجيبالدعاءتتلقىالتيهيالربوبية

.كربيتجلى،تهذافيإليهسبيللاالذي،فالثه.القرآنفيالاستعمالكثيرةكلمة

يقول:مالأحدبالنسبةربدائمافالربما،لأحديتجلىالمتجليأنوالحال

نجد.المطلقداخلالعلاقةتنشأهكذا:لمربوبربدائماهوالربأنعربيابن

فهوالأولالوجه.أماوجهينذاتفهي،الإلهيةالأسماءبشأننفسهاالفكرة

التيبالمخلوقاتفخاصالثانيأمابتسميتها،الأسماءتجليهالذيبالجوهرخاص

المطلقةالوحدةهوليسإذنالإنسانيهمماأجلها.منالذاتالأسماءتسمي

.وأسماءهالرببل،الصوفيةأكبرهوالإنسانذلككانولوحتىللجوهر،

أنهحيثمنيخلقناوهوشيء،بكلوالعالمالعارفهوحيثمنيعرفنافالئه

تعبر.والآخرةالدنيافيالحياةيمنحنافهوالحيهوولأنهشيء،كلعلىالقادر

الوجودتمنحأنهاكما،الإلهيةالذاتفيعنهالتعبيريمكنلاعماالأسماءهذه

الولي.مقاملهابالنسبةالأسماءمتقولموجودات

يبينأنهوالتصوفمنالنمطلهذاالأساسيالمشكلفإن،القولخلاصة

علىجالس،الكونشؤونيسيروملككخالقنفسهالخفياللهيتجلىكيف

إشكالية،اليهوديةفيأيضا،هذهكانت.التامةنهايتهمنحوالناسويسيرعرشه

الصوفيةوالصورةحزقيالرؤيةتدبرحولتتمركزالتي7المركاباتصوف

منغنئهإئشالأكفئتيفبنئهانكرنتيىنابئه"ؤغتكلرمزيةإطارفيللألوهية

وهذاالمظهرهذاخلالمن،عظمتهفييتجلىهواللهإن26،أ.،حزقيال،،ققق

أشكالمختلففينفسهالهاجسنجد.لبلوغهالصوفييسعىالذيهو،الشبه

.القابال

اليهرديالفكرفيمينافيزلقيمفهوموهو.هعرلةاو"مركبهنعنىعبرلةكلمة:"،7!"مءولأوس!37؟،؟،ط7-

ا!لهيابلالعرشاوالإلهيالفضاءالصوفيالسالكبواسطتهايبلغ"التيالسماوية"المركبةبمرتبط

المترجم.الحفبفةنو،19
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بفكرةأيضاهوتأثرفقدايكار،بالمعلمنذكرأنيجبللمسيحيةبالنسبة

إلىالارتقاءيصفالذيالأريوباجيديونيسوسوبمذهبلإشعياءا!يالإله

تشرقحيثامكرفه"،ا"طلمةإلىالروحتصلحتى"التنزيه"طريقفيالله

((.مطض،)عر!للهاأنديونيسوسيقولذلكبعد.الال!ية((الطلمه"أنهـالعليها

حقيقيا،!ل!فليسههـصهـجوداللهأنقلت"!!ا:ويقولحذوهايكاريحذو

لا7،الموعظةاجوهو"افاثقنغصإنهالوجو!،فوقموجودفصو

الغيربمعنىوجودلا-هواللهأنهذامننفهمأنيجبلاالحالبطبيعة

المعاصرةفلسفتناتسميهوماالوجودفعلبينالتمييزيجبكماالموجود،

.الموجوداتوجودهووالوجودالموجوداتهونعرفهماأنوالحال."وجود"

يبقىالموجود،غيروجودبوصفهالثهوجودفإن"،"موجودااللهيكنلمإذالكن

.بارعبشكلالتمييزهذابتبيانالأكوينيتوماميقو.إليهطريقلاشيئا

الوحي.منتنبعالتيتلكإلاتكونأنيمكنلابالئهمعرفتنافإنهنامن

الخالق.الإلهوهوالثالوثإلههوالوحيإلهفإنايكار،المعلمللمسيحيبالنسبة

فإننا،المسيحيالتصوففيأهميتهاتكنومهماجانبا،التثليثعقيدةوضعناإذا

الواحدالإلهعلىترتكزلاالثلاثالدياناتفيالثلاثالروحانياتأننلاحظ

الله،وينزليوحيالذياللهعلىوعموما،الخالقالإلهعلىبلواحدا،بوصفه

ويخلق.يوحيكلامهخلالومن،يتكلمالذي

الواحدالجوهرمنالانتقالفهمفيمشقةيجدالإيمانيالعقلأنالمؤكدمن

نأيمكننا.والرسلالأنبياءعبرمخلوقاتهإلىيتحدثخالقنحومطلقاالمتعالي

الصوفيةبهأحح!الذيالشعورالحيفيالصعوبةهذهعنعلاماتنكتشف

.ألمسلمونأوالمسيحيوناليهود،

لكنناالتوحيد،عقيدةعلىبقوةالتأكيدتم،الخصوصعلىالإسلامفي

ابنمثل،العمقمنقدربأكبرالعقيدةهذهيتدبرونالذينأولائكأننلاحظ

الربوبية.باسمبلالأحديةباسمليسالصوفيبحثهمتبريرإلىينتهون،عربي

ولالهشريكلاوأنهواحد،اللهأن،الحرفيمعناهفي،باستمرارالقرآنيعلم

خل!اتير!از!ت))ف!إي!!ممهي:محمدعلىأنزلتآيةأوللكن.شبيه

،ا.العلق
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هوحيثمنوذلكأولا،يتجلىمنهوالربأنللنضرالملفتمن

فيللذكرصيغتينبين،للقرآنمفسروهو،الرازيالدينفخرويميز.خالق

تظهردئه.الحمدهيوالثانيةاللهسبحانهيالأولىالسور.بعضافتتاحية

فوق،الخالصتعاليهفي،ذاتهحدفياللهإلىيتجهالتسبيحأنالسياقاتدراسة

مخلوقاتهبقاءيضمنالذي،الخالقاللهإلىيتوجهالحمدأنحينفي،التمام

يقربكماالإلهيتينالصفتينهاتينبتقريبالقرآنيكتفي.بخيراتهويغمرها

نأالمسيحياللاهوتسيحاول.المخلصالإله،إسرائيلوإلهالخفيالإلهإشعياء

المفكرينمهمةتكونوقد.الثانيالمستوىإلىالأولالمستوىمنالانتقاللمجسر

هذاويظهر.الثالوثبعقيدةيؤمنونلكونهمنضراوذلكسهولةأكثرالمسيحيين

ابنهوخلقاللهفيصاصانالتصنفسصااللدطة))في:ايكارالمعلميكتبهفيما

اللدطةتل!شصء،فيصلفيللهومساوأإبريهاف!يىمشاد!إلههوالذبه!

اللة"لكن14(33،ايوب)أنضوواحرةموةاللهتكلمايضا.الكالماللهخلق

عن!ماأيضايتكلموهو،الكلمةهوالابن"أإق،لابنهخلقهخ!إليثكففمن

لكن.بحريةأيوبنص!يؤولايكارالمعلمأنشكمنماامخلوقات".ايخلق

زمنيا،متمايزتانإلهيتانكلمتان،الأبديةفي،توجدأنيمكنلاأنهنفهمأنيمكننا

هذهالإلهيةالكلمةوحدةإن.المخلوقاتتخلقوالثانية،الكلمةتخلقالأولى

المخلوقةالروحفيالكلمةيخلقالثهأنايكارفيهقالالذيالمعنىتفسرالتيهي

اللهجوهرإنالرو!"."شرالةيسميهالذيالعمقأوالجوهرهذافي،للإنسان

لمققيالذيفالإنسانعنا.محجوبةالجوهريةحقيقتناهيكماعنامحجوب

مما،الخطيئةبراثنفييسقط،وأفكارهإدراكاتهبتعدد،الزمنيبوجوده،بجسده

يأ،الحجبهذهيتجاوزعندمافهووبالمقابل.دثهبالنسبةعدمايصبحأنهيعني

الداخليالصمتداخليصمعفهووجودا،يضنهكانماكلعدميةيعيعندما

بالنسبةمحضاعدماكانالذياللهأما،عمقفيبهتتحدالتيالكلمةلروحه

نفسهالوقتوفي،روحهأعماقفيبكلمتهيتجلىفهوالواهيوإدراكهلحواسه

للإنسانبالنسبةعدماللهأننقولأنيمكنلنفسها.تتجلىالروحيجعلفهو

بصفتهيتجلىأنهحينفي،اللهوجودأماموجودالنفسهيصنعأنيريدالذي

له.نفسهيسلملمنبالنسبةالأسمىالوجود
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عنيتحدثعندمانفسهالمذهبكروالادوجانسانيعلمنامختلفةبلغة

للحبيبة:المحبيقول،السادساللقاء"،الروح"أشواككتابهفياللاشيء.

التصاللحطةأثناءشصءأييىفينغكوا!أنكلمأنفيأيضانأملأن"يمكننا

موضوءا!.شخصيةإرادةوصلمكوفهصلمنتتجر!صصفى9الركتاجصا

فارقتقر،فصصخاصيةأيةؤمل!ك،الل!ظةتل!خ!إلكنهالك!م!،ا!إ!!قلصا

تزالكهص9!!ادتكل،بكرتكرفك!امتماأإناامنشصءلصاليسنخسصا،

عنرمافكلص.تتلقكلصصالشفصيةعملصاقوةعنمتخليةانتطا،هافي

بصتتحرأجكلصاأحولصا،،مباشرةأصتسحصافإنكلا!مرتبةهض!الرودتبلغ

عن!ماالروفىفإنالكر!،منشصءكلىخلقنةأنصفكماأ!ير...الربه!للوقت

الحبيبةأما،المسيحهوالحبيبمحماك".أم!إهافإنكلإ،1!ةوا!فكربكت!بعح

ه!افيدافمانخسصأجرأنسيربهإ،"أحب،:قائلةتجيبوهي.الروحفهي

للموجودبالنسبةإلاعدماليصإذناللهجما،10خيرافيهتجر2الروأنبماالكر!

.للروحاللهيتجلىالمعرفةعدمفيالوجود:يتصورأنيمكنلاالذي

شخصي،كيانلهاالتياللهكلمةهوالوحيهذافإنللمسيحيينبالنسبة

نأفيهجداللامما.المسيحلسانعلىالبشرلغةيتكلمإنسانشكلأخذت

ولانفيهعلىلانعمللنخاصجدطابعاالمسيحيالتصوفيمنحالمعتقدهذا

سؤالعلىالإجابةالسهلمنيجعلذلكأن،ذلكقلناكمانعتقد،قد.إخفاءه

ويخلحس.يخلقالذي،المتكلمالإلهلمستوىالخفيالإلهمستوىمنالانتقال

نبحثبل،الصوفيةاللاهوتيةالأنساقمختلفتقييميهدفلابحثنالكن

بالنسبةاللهكلمةكانتإذاأنهوالحالبينها.تماثلاتعنذلكمنالعكسعلى

علينايجبفإنه،المخلوقماوغيرأبدياالمولود،المسيحشخصفيتتأقنمللمسيحية

تجب.هناوالإسلاماليهوديةفيأيضاموجودةالإلهيةالكلمهفكرةأننقرأن

كلمتهأنأيضاولكنالوحيفعلمنانطلاقايتكلمالثهأنإلىفقطليسالإشارة

التوراةوفوقاليهود،بالصوفيةيتعلقفيما.أبديةككلمةوتصورهاتلقيهايتم

كيدوماتوراأوالأولىاللهكلمة،الأسمىالتوراةتوجد،والمكتوبةالشفهية

قه+)اطهول.بالحكمةمماثلتهايتملتيا،الأزليةأولأبديةاأية+"433ع4ا!+دآ

كلامهوالقرآنفإن،المعتزلةباستثناء،المسلميناللاهوتيينلأغلببالنسبة

يا-افعونكانواالذينالمعتزلةأنبالذكرالجديرومن.المخلوداوغيرالأبديالثه
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القرآنمنيجعلونلكونهمخصومهماشضدوااق!رآنخلقفكرةعننقاشاتهمفي

.لاالمسيحياللاهوتفيالمخلوقةغيربالكلمةولشبيها،أبديتهاللهيشاركشيئا

،كتابهوالذي،القرآنبينضعيفةجدتماثلعلاقةإلاهناكليستأنهشك

تماثلمجردهيالعلاقةهذهإننقولأنيمكننابلشخص،هوالذياللهوابن

وأالهيرمينوتيقالكن.للتوراةبالنصبةنفسهالشيءنقولأنيمكن.وضيفي

مجرداللقرآنتأويلاقدمت،القرآنيةالألفاظلبعضبتأويلها،الإسلاميةالتأويلية

الثهبهيكتبالذي""القلمأنمثلاعربيابنيرىهكذا.ماديطابمكلمن

(،22البروج)المحفوظاللوحأما،الأوللاحقلرمزهو،4(العلقأنضر)ويعلم

التفسيرهذايشبه.الكونيةالروحإلىيشيرفهوالأبديالقرآنفيهيحفظالذي

الخلاقة.الإلهيةللحكمةرمزاالتوراةمنيجعلالذياليهوديالتفسيرللقرآن

يتكلمالذيالفه

منكنمطنفسهيدركأنإلالهيمكنلاالتوحيديال!!لحانيالعقلأنإذننمهـى

المتعاليالواحد،الإلهعقيدةلكن8.بالجهلكوعيالمعرفةأواللامعرفةمعرفة

الصوفي.الطريقتصورعلىمباشرتأثيرل!اكانمطلقا،إليهوصوللاوالذي

لأنهالتنزيهطريقداخلنفسهيحبسالخالصالتجريدياللاهوتيأنحينفئي

الصوفيفإن،والمجهولالخفيللإلهالغامضةالتجلياتعلىإلايعولأنيمكنلا

العدمهذافي.التامجدواهابعدممقتنعاملكاتهيخمد،ذاتهفيفراغايحدث

الذيهونفسههويكلمهالذياللهوهذا.يتكلماللهيسمع،بالصمتالمليء

اللهلغةفي،أعماقهفي،الصوفييجدأنإذنالطبيعيمن.الوحيفييتكلم

المكتوبةالنصوصتختزلهاالتيللكلماتولامتناهياموسعاصدى،الصامتة

نورها،الكلماتلهذهالحقيقيةبالحياةالصوفييشعرتجربتهخلال.حروفإلى

ولمثل،سقراطاليونانيالفيلسوفجدهفلسفيموقف:4س!ه14عه،4!ا4،أ(ولأو!،س!3!أ4!ه+2ححوللأ-

نيكولاالإيطاليللمفكرفلسفيمؤلفإلىأيضاتشيرالعبارة.البثريةالمعرفةبحدودالوعيفيأساسا

التيالممرفةطبيعةتحديدمحاولةهوكولديالفكريالمنطلق4.عحولح3ألأ3،)05"146(-11410كصدي

نعرفه،مماانطلاقاإلانجهلهماعلىالحكميمكننالا.واللامعروفالمعروفبينالتوازنمنانطلاقايعرفها

إلاعلينافماكذلكالأمريكنلمإذا.نعرفهمامعتجانصعلاقةفينجهلهماكانإذاإلاممكناليصذلكلكن

الوجودمندرجةأكبريمنلالذياللهمنننخذهأنيمكنالذيالوحيدالموقفهووهذابجهلنا.الإضار

الإنان.وتناهياللهلاتناهيبينتقاربولاتجانسولا،اللاتناهيإنه،والكمال
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للعقل،بالضسبةبالعقائدمحملةالكلماتهذهكانتإذاأنهوالحالوروحها.

عقله.ضعفأدركإنسانلكلبالنسبةالروحيةبالقيمخصوصامحملةفهي

بينتعارضاهناكأنسنقولهل.القلبخلالمنإلاإليهاسبيللاالقيمهذه

كلعنهيخلعأنهلدرجةعقائديهومايتجاوزالصوفيبأن،والعقلالقلب

إلىترشدهثميتدبرها،نصوصهمنينطلقصوفيفكللا،المؤكدمن؟قيمة

منهاانطلقالتيالنصوصفإنالطريقهذهفييتقدمعندما،ولكن.الطريق

نور،الحياةمنيشرقالذيالنورخاصا،نوراتكتسبتحتويهاالتيوالعقائد

الاكتشافأنإذنسنقولهلالفكر.علىيشعالذيالنورعنتمامامختلف

معنىينيراأنبإمكانهما،الثلاثالتوحيديةالدياناتفي،الصوفيوالكشف

نعم،ونقولنجيبتماما؟وتتماثلتتقارببحيثوالمتعارضةبلالمختلفةالحقائد

وهم.مجردالتصوفيكنلمإذاهذاولكن

إمكانيةدونماالروحانيونإليهيرنوبأفقإلامناالأمريتعلقأنيمكنلالكن

فقدوصدقاعمقاالأكثرالتجارببلوغهؤلاءيستطيععندماوحتى.لبلوغه

اختيارخلالمنإلاللآخرينإيصالهاأوعنهاالتعبيريستطيعونلاأنهمرأينا

لن.المقدسةالنصوصمصدرهكانولوحتىملائمغيردوماتعبيرونمطلغة

علىتتلاقىالثلاثالتوحيديةالدياناتكانتماإذانعرفأنإذنبإمكاننايكون

بعينأخذنانحنماإذاذلكنعتقدأنبإمكاننالكن،الصوفيةالتجربةمستوى

يسمحذلكلأنوذلك،يسلكونهاالتيالطرقبل،ارتقاءهمنهايةليس،الاعتبار

.الطرقهذهتوجهخلالمنتقاربحركةعنبالكشفلنا

الملاحظةهذهتكونقد؟توازيعلاقةبمجردنكتفيأنعليناكانهل

مضجعة.

الشريعة

معتمدالتصوفمنلنمطفقطموجهاعاملاتكنلمالواحدالإلهفكرةلكن

يخصفيما.الشريعةعلىمرتكزةدينيةلأخلاقيةأيضابل،التنزيهلاهوتعلى

الشرعوييناليهودبينالعقلياتفيعميقاتشابهانكتضفأنفيمكنناالنقطةهذه

فيمختلفةمحمدبهاجاءالتيالشريعةأنفيهشكلامما.المسلمينونظرائهم
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نفس،الروحنفستظهرلكنها،موسىبهاجاءالتيالشريعةعننقطةمنأكثر

يخصفيماتقارباتعدةنخلقأنيمكننا.الإلهيةللأوامرالمطلقةالطاعةهاجس

ويبدو.الإسلاميالتشريموكتبالتلموفىفيبالقانونالمتعلقةالنقاشاتبعض

العقائديصيغالذيالنظرياللاهوتفإنالأشخاصهؤلاءلمثلبالنسبةأنه

الثانية.المرتبةجتل

أرضدخلالذي،الكلامعلمكانفإذا.الإسلامفيبوضوحهذايظهر

الجدللغاية،والمسيحيينباليهودالاتصالوخلالتاريخيةلظروفالإسلام

القرآنية،النصوصمنالعديدمنيستفيدأناستطاعقد،العقيدةعنوالدفاع

.للإسلامالأساسيةالقصديةفيالكلاملعلممكانلاانهنؤكدأنيمكنناأنهإلا

الهجريالثالثالقرنفيالأشعريالحسنأبيمثل،الكلامعلماءمنالكثير

(،ميلاديعشرالحادي)الهجريالخامسالقرنفيوالغزالي(،ميلادي)التاسع

أمراضمنالمؤمنينلشفاءالكلامعلمإلىمضطرينلجئواأنهمأوضحواقد

حاجةهناكتكونألاهولهمبالنسبةالمثاليالوضع.الضلالوغوايةالشك

فالجسد،الراشدينوالخلفاءالصحابةعهدفيعليهالأمركانكما،الكلاملعلم

للأدوية.لهحاجةلاالصحيح

انحصرلكن.الفقهوهيألا،العلمعمومهافيتعنيعربيةكلمةهناك

المعنىفيالتطورهذا.القانونيأوالشرعيالعلمفقطتعنيفأصبحتمعناها

لذا.للأحكامالمحددةالنصوصفهممنأساساينطلقالخطابففهم،مغزىذو

،الإطلاقعلىمتعالأنهداممااللهماهيةلفهميسعىلاالشرعويالإسلامفإن

لاوهو.الطاعةهينضرهفيالوحيدةفالقيمة،اللهبهيأمرمايعرفأنويكفيه

عنالعمقفييتميزفهولهذا،التنزيلفعلمعالتعاليهذاتوافقبمعرفةيهتم

يمكنلاشيءوله،الخضوعيجبأمروكلمتهاللهيتكلم.الصوفيالتساؤل

الحياةفيوالوعيدالوعدتحققإلاانتظارهيمكنشيءلا.ذلكوراءعليهالبحث

النار.أوالجنةفي،الآخرة

،الحاخاماتمنللكثيربالنسبةأساسيأمرهولهاوالخضوعلشريعةااحترام

بولستعاليممنالرغموعلى،للمسيحيةبالنبة.عليهللأكيدداعيلاأمروذاك

الإلهيةالأوامرأهميةعلىأكدأيضاهوانهإلا،الشريعةبخصوصالقديس
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الدياناتفيقويتوجهبالتأكيدإذنهناك.الكنيسةأوامرإليهاانضافتالتي

.(وللى3أ413)حولأالشرعانيةمننوعلتطويرالثلاثالتوحيدية

العالمفهو:الصفاتمنعددخلالمندثهصورةالثلاثالرسالاتتقدم

بالنسبة،يعنيهذا.""السميع"البصير"،هو،شيءكلعلى،القادرشيءبكل

لأنهعقابهمننتملصأنيمكننالا،أنهنقاشأيتقبللاأوامرهأن،للشرعويين

قدرته.مننتملصأنأونجابههأنيمكنلاشيء.كلويسمعشيءكليرى

عنالإنسانيتوبأندائماالممكنمنفإنهلذايغفر،وهو،رحيمرحمانلكنه

شكلهافيالمسيحيةأواليهوديةأشكالمنشكلاأنالمؤكدمن.وعصيانهذنوبه

خشيةبمعنىليس،الثهخضيةعلىتحضلأنهاالنقطةهذهحولتتوافقالجنسينيفى

يترددلاحقيقيةخشيةإنهابل،بالحبوالمرتبطةالصوفيةيعرفهاالتيالجلال

للقوةالعبادةهذهأنإلىنصميرأنيجبلكن"."الخوفبتسميتهافيالقرآن

هذهتكونقدبل،التوحيديةبالدياناتخاصاشيئاليمستالخوففيالأسمى

51س!حش!عحولسألوكريسيقولهكانمالنتذكر.القديمةالوثنيةعنورئتهالديانات

بمظهرهاالبشرمهددة.السماويةالأفاقأعاليقمةإلى"يضير:الذيالدينعن

المخيف"

أنهاحيثمنفقط،الرسالةتلقيفيالطريقةهذهأننعتقدأنيمكننالذا

هي،مخيفواجبعلىالمبنيةللأخلاقضيقةرؤيةمجردإلىالدينتختزل

والقرآنوالرسائلالأناجيل،المقدسفالكتاب.والحقيقةللصدقتفتقرطريقة

الأخلاقيالفهملهذاقليلةأهميةإلانوليألاإذنبإمكاننا.آخرشيءعلىتحتوي

الدينية.للذهنياتحقيقيتقاربعنيعبركانولوحتىللدينوالشرعوي

عثرالساجالقرنفيبفرنساظهركاثوليكيلاهوتي،أخلاقيدينيمذهبالجان!ينية:أ+ش!14،،9،3-س!+3

كتابألفالذيولأ)خ،+هح135ولأ+س!3!ا3ا-1585()638جونسينوسكونيليوسالأسقفتأثيرتحت

الرحمةوأن،طبيعتهوأفسدتحريتهنسانالإأفقدتالأصليةالخطيئةأنيعتهقدوهو"أغومطينيوسإ،

بليزويعتبر.بهالإن!انلإرادةدخللامسبقواختيارقدرحسباللهإهـادةبفضلفقطعطيةالنعمةأو

بمبادئشبههبسببالكاثوليكيةالكنيةباباطرفمنهرطقةاعتبرالذيالمذهبهذاممثليأهممنباسكال

وصرامةالزمتوالتثددعلىالجانسينيسيةتحث.الإنانعندالإختيارحقيقةإنكارهحيثمنالكالفينية

المترجم.بالفضيلةالتمسك

المزجم.أبيقوربمبادئكتاباففيتأثرالميلاد،قبلالأولالقرنمنلاتينيوشاعرففيل!و-15
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التأمليةوالأفكاراللاهوتيةالآنساق

الأنساقوبعض،الإلهياتعلماءألهمتالواحدالإلهفكرةفإنوأخيرا

كانتوإذا.الفلسفاتبعضوحتىبل،العرفانيةأو12الغنوصية"الإشراقية

معيين:إلىالإشراقيحيل)-ا

إسقاطاتهيالأديانكلأنفكرةعلىالتيوصوفياتقمد.الإلهيةالحكمةأيتيوصوفيا:559"+حأ"هها-

هذانئأ.الحقيقةمننصيباتمتلكديانةكلفإنثمومن"،"الإلهيمحرفةأجلمنللانسانومحاولات

الحقيقةمحبيأيأ"ه3ء3(خا،1والفيلاليتالإسكندريةفلاسغةعندالميلاديالثالثالقرنفيالمذهب

وتأويلالتماثليالتفكيرايشعمالفيتتمثلمنهجيةصاغواالذينوأتباعهساكاصأمونيوسمعخصوصا

قابلوالغيرالمطلقالمبدأهوالله،الإشراقفي.وتقابليتمائليمنطقحسبالمقدسوالقصصالأساطير

ال!هحكمةعنالحديثيمكناكيف.وتطورهاستمرارهوالعالمحياةشرطنفسهالوقتفيوهو،للمعرفة

معرفةبإمكانناأنهإلا؟اللهذاتمحرفةالمستحيلمنكانإذااللهبخصوصماشيءمعرفةيمكنناكيف؟إذن

منها.جزءلأننافقطتمضهراته

بينالمريبإلىالقديمةللحكمةالكبرىللأسراروالحاملةالمتعاليةالحكمةأوالتيوصوفياتعىالمنطلقهذامن

والأبديةالكوفيةالمبادئأي!،الإلهة"المحرفةبلوغأجلمنوالشرقيةالغربيةوالمققداتالأديانمختلف

الحديثالعصرفي.نلفيقيأوتركييباطنيفكرالترصوفيافإنالخصوصبهذا.جاةكلأساسهيالي

ثأ+عا!ول،703،35ول4أء7ءا!5بلافاتسكسل!يابيتروفناهييناإلىالتيوصوفيالباطنيالمذهبأصولتعود

والقابالا.المانوية،الغنوصية،الهندوسيةالزرادشتيما،دراسةعلىانكبتروسيةمتموفة

كا!ممل!ابويهم-حه!وحاكربوأفلوطينأفلاطونإلىأصولهتعودالذيالإشراقيأوالتيوسوفيالتصوف2-

لنلقيواستعدادهاالنفسإشراقأيالإشراقمن،المثرقيةأوالإشراقيةالغل!فة.(.624)-)1375ح+"-

كلعنهصدرتالذيالأنوارنورهواللهأنيرىالذيأفلاطونفلسفةفيمبدأاقوالإضر.الإلهيالحضور

التجلي،خلالمنوذلك،دنهوتصلترفىوكيالإشراقلتلقينتجردأنالأنفسعلىويجب،الكاننات

المترجم.والتزيلللوحيحاجةودونماالمباشرالحدسأوالمشاهدة،المكاشفة

المعرفةفكرةعلىالغنوصيةتعتمد.البصيرةأوالعرفانأوالمعرفةهوالغنوص،الغنوصية:تأولأءأ(30+3س!-)2

هذاأساص.والثالثالثانيالقرنينخلالنشأتوقدالعيا،المعارفعلىبالحصولنسمحالتيالرية

ينطلقآخر.عالممنفمصدرهايخرأماوالأهواء،الجسدأووالشرالمادةوتطابقنماهيفكرةهوالمذهب

كانناتعنهانبثقتالذيو،إليهسيلولايعرفلاالذيالواحدالإلهفكرةمنللوجودالغنوصيالتفسير

مخلوقعنهانتجطائشةركبةفكانتاللهرؤبةأرادتاليصوفياأوالحكمةآخرها،منهمكانةأقلإلهية

هوالذيالماديالعالمتكوبنعنالمسؤولهووأ+!!داء!3ديميررغوصبطيعته:جاهل؟إلهينصف

أصلهيوالأنانيةفالرغبة.واحداإلهانف!هوبنصبذلكيجهلديميورغوسلكن.الأعلىللعالممحاكاة

إلهية.نفخةفيهمفوضعالبشريفتديأنأراداللهلكن،العالمفساد

الإنسانيةالقاءدائمآيريدكانالذيالقديمالعهدإلههوالريرالإلهآوالديميورجوسأنالغنوصيونويققد

نأفكرةأيضاهنامن.الطوفانوحادثةالفردوصمنآدمطرديفسرمما،المعرفةتبئلاكي،الجهلعبوديةفي

والرهبنةالزهدعكالمانويةخثلهذا،اجهكمنالخلاصهوالمعرفةأووالغنوصالروحسجنهوالجسد

النور.عالمإسقاطيحاولالذيالظلاموحاكمالنورإله،متضادينأولينبدأينيتضمننسقخلالمش

باسيليدسنجدالمسيحيةالغنوصيةثمليأهمومن،يسوعاللهابنهوالمسيحفإنثلاالمشحيالقوصفي

علىعقابلألماوأنالجسمانيللوجودمباشرةنتيجةهيالخطئةأنيحتقدالذي(م1135)2،الأسكندري

سيحيةأوزرادشنية،يهوديةصوفيةأنساقداخليندمجالعرفانيالفكرفإنعموما.لخطينةالميلأوالخطبنة

المترجم.المحدثةوالأفلاطونيةالأفلاطونيةبأفكارقأثرة
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بل،التوحيديةالرسالاتمنتنبعلافهيالأنساقهذبيناختلافاتهناك

الصرامةتحكمهمنطقعلىيعتمدفالبعضاشلهموها.الذينتفكيرأنماطمن

.الخلاقلخيالهينقادمنأيضاوهناك،الجدليالمنهجلليونةيميلوالآخرفقط

التعارضفإنظاهريةالمسماةبالأنساقالغنوصيةالأنساققارنانحنماوإذا

ظاهرةأنهاكما،الأزمانكلفيالغنوصيةالأنساقوجدتجذريا.يصبح

أيضايوجدالواحد.اللهوحيمننابعةأمكانتوثنية،الأديانبكلملحقة

وغنوصمسيحيغنوص،مسيحييهود-أويهوديغنوص،هيلينيغنوص

توضحأنهاكماالأمر،هذاعنفكرةكوربانهنريمؤلفاتتعطينا.إسلامي

أبداتتوقفلمفهي،الأنلحدمستمرةزالتلاالغنوصيةالميولأنكيف

علىأنهيعتقدكوربانهنريوكانالعصور.كلعبرنفسهاعنالتعبيرعن

ذلكيبدو.تحقيقهيمكنشيئاالمسكونيةتصبحالغنوصيةالأنساقهذهمستوى

كلوببساطةتماماترفضكونهابالضبطهوالباطنيةالأنسافيميزمالأنمحالا

تسعىفهي،ديانةبكلالخاصةبالعقائديرتبطأنهحيثمنظاهريهوما

لهتخضعالذيالتأويلتشبيهيمكن.الخاصةبأفكارهاالعقائدهذهلتعوض

إلىعليهاتتغذىالتيالموادتحولفهيهضم،بعمليةالعقائديةالنصوص

لا.العشبعنمختلفالعاشبةالحيواناتجسمهوكماتماما،مختلفةمواد

مسيحيلأيولايهوديا،المسمىالغنوصفيديانتهيجدأنيهوديلأييمكن

إسلاميا.المسمىالغنوصفيمسلملأيولامسيحيا،المسمىالغنوصفي

الذيمطلقا،المتعاليالواحد،أوالواحد،المبدأهيالوحيدةالمشتركةالفكرة

الوسائط،منمجموعةعبريتجلىوالذيعنه،التعبيرأولمعرفتهسبيللا

فيبما،بهتسمىالذيالاسمكانمهماأو13،إيوناتأوفيوضاتأوملائكة

نفسه.الإنسانذلك

خلقبنفسيريسمحمما،اللهمنتنبعقوىعلىالغنوصيةالمدارسبعض:طلفهاسمالدهور:أي"ثه+هل!"ا-3

الأيوناتآخر.طبيعت!نفسمنكانناتوتخلقأبديا،وجوداتملكأنهاويعتقد،الماديأوالمرثيالعالم

نأقبل،ناقصةحكمةخلقتحيثالفراغفيسقطت،المطلقالوجودعنبحثهاأثناءفي،الحكمةهي

الإلهي.العالمإلىإرجاعهاعلىالقدسالروحوسيعملعالمنا.خلقذلكعنفنتجالفراغفيبكتتصل

ثانويا.إلثاالغنوصيونمنهجعلالذيالميماواليالأسمىإلهابين،والإن!اناللهبينوسيطإذنالأريىنات

المزجم.
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عدد،التبسيطفيوالمفرطبل،البسيطالنظريالرسمهذاحوليتشكل

مامستوىفي،الأزلي14الأبفومفيأحداثهاتقعالتيوالمغامراتالخوارقمن

الأمثلةأجملنجدوالذي،كوربانهنرييصميهكماإش!+أ(4أط3أهأ3)حالتاريخقفو

ولكن،وفالانتانباسيليدغنوصفي،الكلدانيينالروحيينالوسطاءعندعنه

الرؤيةأننعتقدأن،للحظةولويمكننا،لا.المانويالغنوصفيالخصوصعلى

لإيمانهمعقلياشكلا،الموحدينللمؤمنينبالنسبة،تمثلالغنوصية

مرتكزتان،خادمتها،الفلسفةأوالنظريللاهوتافإنذلكمنالنقيضعلى

اللاتينيونكانالتيالمقالاتفيمثلاعليهالأمرهوكماالواحد،اللهفكرةعلى

نوعلبلوغمحاولة،الثلاثالدياناتداخل،يمئلانوهما.الواحدالإلهيسمونها

أبنرشد،ابنسينا،ابنكتاباتمثلا،الكتاباتقارناماوإذا.ال!!لانيالعقلمن

إشكاليةعلىمبنياحقيقيافكرياتقارباسنكتشففإنناطوما،والقديسميمون

مؤلاءبينالفكريةالعلاقاتعليهكانتمانعرففنحنهذاعنفضلا.مشتركة

الأمريتعلقلكن.أكثرللتأكيدداعيلا:الوسيطالعصرخلالالكبارالمفكرين

حيا.واقعاكونهمنأكثرتفكيرموضوعلهبالنسبةالإيمانيشككعقلانيببناءهنا

عمقه،درجةتختلفبشكلالحيالإيمانلتأفيخضعتالكتاباتهذهأنشكلا

فإنلذا.ذاتهحدفييوجدحينذلكويعيد،حدإلىيتجاوزهاالإيمانهذالكن

كافيينغيروالفلاسفةالنضرييناللاهوتيينتوافقالأحيانبعضفيأوتقارب

عنيتغاضىأنهكما،مفاهيميجدطابمذاداخلهايضلالإيمانيفالعقللإقناعنا،

بها.يلمأنالعقلعلىيصعبقيم

فشل،ماوإذا،كبيرةبصعوباتميصطدالتوحيديالإيمانكانإذافإنههكذا

يفهمأنفيأيضاولكن،اللهوجودبم!ضى،الكينونةإلىالنفاذفيفقطليس

جديدمنأنفسناسنجدفإننا،الروحأعماقداخلجوهرهف!بنشمهالإيمانهذا

وجودهمفيالمؤمنينهؤلاءإيمانوتطورتشكلدراسةالوحيد:المخرجأمام

للإلهالوحيانيالكشفعندنتوقفلن.مسارهموتتتبع،الصوفيةأي،الحقيقي

بهاأوحىالتيالخلاصوتعاليمالمخلصالثهعنسنبحثبل،والخفيالواحد

رسالاته.في

يةفالأبد.أوالأزليةوالأبديةالزمنبينوشطوهو،الأكوينيطوكاالقديسصاغهممفهو:اولحول+امالأيافو-14

اك!جم-.ونهايةبدايةلهالزمنأنحينفي،نهايةلهليتولكنبدايةلهالأيفوملها،نهايةولابدايةلا

301

http://www.al-maktabeh.com



الصوفيةمننمطان

.الثلاثالتوحيديةالدياناتصوفيةبيننميزأنيجبالمستوىهذاعند

تعيشحيثصوفيعالمببناءيهتمون،الباطنيينيسمونممن،منهمفالبعض

الإلهية،التجلياتعالمهوالعالمهذا.الصوفيةتجربتهموتتشكلأرواحهم

نجد،اليهوديالتصوففيمثلا،.المأقنمةالإلهيةالصفاتمنعددمنويتكون

الإلهيالحبوكذلكإليها،تطرقناأنسبقالتيالإلهيةوالحكمةالإلهيالمجد

:العرشصورةتتحول.والصفاتالأسماءفهيعربيابنعندأماس!+،3غ4

الكرسي،باسيم،،54(الأعراف)القرآنفيالعرش)26.1(،حزقيالعندكيسي

.جيتحدث.كونيأوكوسمولوجيمفهومإلىتتحول،255،البقرةالقرآنفي

عبرالوج!حالةفيا)إنسانيسافركيف)،تحفالتيالنصوصعنشوليم

ال!ياكلا!مكاب!/أووالقصووالسبيأت9السماامرمحابا،اات4سمافضاءات

"أصلاللهعرشأما!امرصاباامتصوفيصلخلالصامنالتكل...السبي

فيالهياكلمفهومتشبه"أة)؟ي!طغ"()هيكالوتالهياكلهذه.92.ص،القابال

"هياكلعن،الحلاجبخصوص،ماسينيونلوييتحجثعندمامثلا،الإسلام

التصوفهذاأنإلىفقطسنشيرأكثر،التأكيددونما".الأبديةالأرواحمدينة

إخوانهمأعينفيشبهةموضعكانواأتباعهفإنلذا،الغنوصمنيقتربالباطني

استخلاصعلىيعمللأنهالتنكيرمنالنمطهذاإهماليجبلالكن.الدينفي

النمطوبينبينهتقاربانجدأنيمكنلذا،المقدسةالنصوصمنالروحيةالقيم

الثاني.

الباطني،المذهبعنتماماغريبةالتصوفمنأخرىأنماطاهناكفإنبالفعل

روحتأثيرحيثاليهوديةفينادرةلكنها.والإسلامالمسيحيةفيكبيرعددها

القرنعلىمقتصراليص،كنوصيةميولذاتمحدثةبأفلاطونيةالمتأثرة،القابالا

يضربتراثمنأفكارهاستمدولكنهمتألقا،بروزهفيهكانالذيعشرالثالث

أإولث!"ال!إجيالالرينيةالتحوكتأعماق"في،.شوليمجيقولكا،بجذوره

مختلف،مجموعهفي،اليهوديالتصوففإنهنامن005..ص...أصول

لنلكنننا.والمسلمينالمسيحيينلدىبهسنهتمالذيالتصوفعنماشيء

فإنالأ!ريكنمهمايحملها.التيالخالصةالروحانيةبقيممفيدلأنهجانباندعه
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الكتابمنأفكارهممنالكثيراستمدوا،باطنيينالغير،المسيحيينا!وفية

نصوصتدبرشكلوقد.مهمةجدعندهماليهوديةمساهمةوتبقى،المقدس

حياتهمغذاءالأنضاد،نشيدالخصوصوجهعلىلكنوالأنبياء،المزاميرمثل

عمااليهودعندمختلفالنصوصهذهتأويلأنننفيأنيمكننمالالكن.الروحية

الشيريمثل:سليماننشيدفيخاصبشكلهذايتجلى.المسيحيينعندعليههو

مثلاشوليميشيرج.غنوصيةرؤيةأساساليهودعندآ"33ثآ!آ"3"3!"هاشيريم

بمثابةاؤانشادنشي!فيالزوجةتأويل"يتم:"الباهر"15كتابفيأنهإلى

نأيجب!"الكلويةالقوسفيهتصبالرس3اط!44اإناءااو4؟3"حاحقلا

فإنالمشكلةوغيروالفواصلبالنقطالمزودةالغيرالعبريةالكتابةفيأنهنعرف

منجزءاأصبحأنثوياعنصرافإنأخرىجهةمن.الشكلنفسالكلمتينلهاتين

الروحي،النشيدفيكروالادوجانسانتأويلعنهنابعيدوننحن.الخلق

هذهتكنمهما.أخرىأنماطبينمنوفالانتانباسيليدغنوصهنانتذكروقد

العلاقةفيللتفكيرفرصةللجميعبالنسبةكانهذاالحبنشيدفإنالتعارضات

.المطافآخرفيالإنسانيةوبالروح،وبشعبه،بخلقهالله

المنزلة.الشريعةأهميةتأكيدعلىواليهوديةالإسلامحرصكيفرأينا

أوفياءضلوالا،أمكانواباطنيين،الديانتينهاتينصوفييفإنعامبشكل

حالةتوفر.الشعيرةهذهممارسةيلغيلامالشعيرةالرمزيفالمعنى.للشريعة

:أ17،1التكوينسفرفيلإبراهييميقولالثهأننعرف.للدراسةجيدامثلاالختان

فيلكنؤنجئنخق(،.بثبكلغفبغ!%قةفيخوقغونبخف!،يبمكص"قئخثئون

مثا،ذلكنقرأكما،القلببختانالأمريتعلقالمقدسالكتابمنأخرىمقاطع

تجئهبهقمنفاختار،بئجئفقبآتجان!افتضقإرفاالرفي"ؤلكن:التثنيةكتابفي

غرتهقاخيئوام!.اثتقه!اكيمكقاالنتمئوبتجميبمقققأنئقفقاثضكيىنشقفق

الفكرةاللاويينكتابيتناولأ-015.16،تجكر،(برفانجخغئصفئواؤكففوبخف!،

ؤيشتؤفواائنهفخه،ففوئفف!جينئضتغضغأ!"إكالعهد:بفكرةويربطهانفسها

صنأتطلاقابفرنسا،عثرالثانيللقرنالأولالمنتصففيك!بالقابالا،مؤلفاتأولمن:الباهر3ة!،ا-!أ5

ارتحالالأعداد،تصوت:القابالامواضيعأهمعلىيحتوىلكنه.معروفةغيرزالتلاشرقيةمصادر

لفهمضرورةوسيلةالباهرويعدالمركابا.أسرار،الإلهيةالأسماءوتركيباتالسيفبهـوتنضام،الأرواح

المزجم.الزوهار
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حزقيالويتحدثيكغوقي،،41.26.قغميثاقكلأ!كر!نوبصغ،غنجينئض

تمييز!يفترضمما9،و7الف!بم،،44،ائنهفخهائغفوبائئئغهائكريب"اثناتعن

بلوب"إختبئوا:القلبختانعلىيركزفهوإرمياأما.الختانمننوعينبيهت

التثنيةكتابفيالرائعةالآيةهذهأخيراولنذكر4.4،فئوبخق"غرلؤانبنغوا

كلمنإلف!الربكمثبخبن،تشبتؤقفتهقنب!إلفتالرفي"؟ي!بن03:6،

خلاصأجلمنالقلبختانضرورةتكنمهمايتخيا".تغ!ي!تكلؤمنقفبت

تعبيرالعهدلكن.العهدعلامةهوالذيالجسدختانيلغيلاذلكأنإلاالقلب

الذياعلبابختانمرتبطهذااللهوحبالحياةمصدرهوالذيدثهحبعن

الإسكندريفيلونقالهماالآنتناولنانحنماوإذا.آخردلاليمستوىفييتحدد

فيالختانيؤوللاأنهنلاحظفإننا،المقدسةللشراخالمجازيبتفسيرهالمشهور

بالختانبالتنويهيبدأفهو.معنىثمةلذلكأنشكولا،القلبفيبالختانالجسد

قلته،ماإلصإإضافةوبايفصنص،"فيما:يضيفثم،والجسديالماديبمعناه

ههـاستئصالاكول:أساسيينج!لشيثين،مزا!جس!()فيايتانأنأضنفأنا

من2الرووتغليصالراتمكرفةهوالثانكل...النخستغتنالتصالشصوات

دليلهوالجسديفالختانإذن.العبر"ل!ا9ههـالكجبال!به!الكضالإمرضاهرا

لمستوىينتميفهوبالقلبالمرتبطالقلبيالختانأما،مزدوجنفسجهادعلى

يجاهدكيمختوناالمرءيكونأنضرورياليسأنهنقولأنبإمكانناحقا،.آخر

حاجةدونمامباشرةبذلكيأمرأناللهبإمكانكانأنهكما.والكبرالشهواتضد

الكبراللهيذمهكذا.شريعتهفيفعلايؤحلهماوهو،الشرعيةوالوصاياللأوامر

فقزغضئئقنجلتشقكواؤقم"فخففئخغ:34ا،التثنيةكتابفيوالغرور

أكثروزنلهيكونالتزاماأنوكماولكنأتجبل".اإلتىؤضيهضئقؤطفيئف!،الرفي

لهيكونالإلهيةللأوامربالامتثالالالتزامفإنوختمهعليهالمصادقةتتمعندما

دائمتذكيرالجسدفيالعلامةهذا.الختانوعلامةختميأخذعندماأكئروزن

لإسقاطإذنمجاللا.والكبرالملذاتعنيتخلىأنعليهبأنالمؤمنلليهودي

إلىدائمةحاجةفيفالإنسان،مدلولهفهمنانحنماإذادالابصفتهالختان

.وعهودهبالتزاماتهتذكرهالتيالماديةالعلامات

لإصكندريانلفيلركاب:س!!3أءحه4اولكاأ3اا،؟أ!ح-613
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أنعلمناإذاخصوصاللشريعةالماديالطابماليهوديالتصوفيجل

الامتثالفإنبالمقابل.لشعبهاللهحبعلىعلامةهي،اليهوديةفي،الشريعة

النقطةهذهعلى.فاجداجأكد.للربإسرائيلحبعنتعبيروالوصاياللأوامر

"في":الوسيطالعصرخلالاليهودياللاهوتفيالإلهية"المحبةكتابهفي

فقطليساوخشيتهاللهحبفإق17الربانيه/اياخامببةالي!وديةمنطور

حبإيجابص".مبرأونطا!أثأس3"!ممالاميسوا!بلللتقوسنصيحةمجرد

سفريقوللهذا.15.صموسكل".لشريكةمعونان"جزءانهماوخشيتهالله

افتعرغئور،إلةإلقتالربأتاأإئصثكئضفق،ؤا%تفقثش!ض"ا%:الخروج

إخشاتاؤأضنغ6،فثيهضثنمنؤالرابيالثايمثا!جيلككلالأئتا-كصالآتجابدئوب

فيحرنياالدرسنفصنجد5-02.6،ؤضايايتن"ؤخا!طصفبئئنمنأئوفيإلص

بفئلآيت"بئقئفيكل:الأنشادنشيدمن2،أللآيةتفسيرهفي.501،التثنيةكتاب

والشريعةالمكتوبةالشريعةهبةإلىإشارةهناكأن18التارجوميرىقمه"،

صاحبه،يقبل"صوجلسيناءفيإسرائيلإلىمباشرةتحدثاللهلأنوذلك،الشفهية

فيمتداولجدموضوعأمامهنانحن".محبيربهيحبناالضييىايبأإن9!ل!

كانإذا.حبعنوالطاعةفخوعنالطاعةبينالتمييزوهوألا،اليهوديالفكر

باكودابنبهياكانوقدبكثير.أسمىحبعنالطاعةفإنكافياخوفعنالحب

منالنقيضعلىلهموضوعاالإلهيالجوهرمنيتخذالذيالخالصالحبيضع

تعرفلاروحمنالنقيضعلىوبالأحرى،الأملأوالخوفبهيختلطالذيالحب

العمل،تختصالتيالإلهيةبالصفاتإلاتكترثولا،والأملالخوفإلابطبيعتها

التثنيةكتابمن135،الآيةفينجد.يعاقبأويجازيبهاالتيالصفاتأي

-17

!ا-

التلموديةادية"البهوأو!االحاخامية"اليهودية:دا)أ!34س!!!ا3أولأ!كاة4س!ول(التلمودية)الحاخاميةاليهودية

السائداليهوديةالعقيدةشكلهيلماالمعيارية"اليهوديةأو!الكلاسيكيةاليهودية9أو"الربانيةاليهودية9أو

الثامنالقرننهايةوحتىالميلاديالتاسعالقرنحواليمنابتداشالعالمفياليهوديةالجماعاتمعظمبين

وابتدعوا(المكتوبة)الثريعةالتوراةفسرواالذينالفقهاء()بمعنىاحاخاماتجهودثمرةوهي.عثر

والمحورالدينيةرؤيتهمإليهتستندالذيالأساسوجعلوهاالتلمود(أوالشفويةالتوراة)الشفويةالشريعة

وحسبالتوراةإلىتصتندالتيالتعبير(صعإن،)التوراتيةاليهوديةعنلهاتمييزأوذلكحولهتدورالذي

مصطلحاأصبح،هامشيةدينيةجماعةإلىالقرائينبتحول،ولكن.الإلهمنالمرسلة(الميهوبة)الثريعة

المترجم.المسيهريالوهابعبد!،واليهودية،أاليهودمترادفينأوأيهودية"حاخامية"يهودية

التوراتةللنصوصالغربيةالآراميةلترجماتاهيالتارجوعات.ترجمأوفسر،أعلنتعنيكلمة:،!ال!43+

.والبابليونالغلسطينيوناليهودبهاقاموالتي
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رخغفون،ؤؤخاياة،تثغونؤإئاة،تميميرونإلصخغالرفيت14"ؤ:دلالةذاتجملة

الالتصاقهذا4.،13نحنتفتصغون،(ؤبه،ثكئض!نؤإثاة،تشقئهوقؤضقتة

وأ"وصل:ة"كا!44دابوقفعليعني.الطاعةثرجاتأعلىيشكلالارتباطأو

تعني،التيبال!ه(والاتحادالاتص!)حادح"كاس!44،تاديبيكوتكلمةهنامن"،بلغ

النقطة،هذهعلىباهياويؤكد.بالئهالمشاركةأوالوثيقة،الصلةالتصوففي

عزرا.بنأبراهاماسمأيضانذكرأنيمكنناإذ،الشأنبهذاالوحيدهووليس

المفكرينأغلبأنلدرجةكبيرةأهميةتكتسيالشنريعةفإنالإسلامفي

الشريعةعنالقرآنيتحدثولا.للشريعةتنزيلهوالتنزيلأنيعتقدونالمسلمين

مصدرهالإلهيللتعاليالمسلمينتعظيمأنكما،لمخلوقاتهاللهبحبمرتبطةبصفتها

شريعةويعوضينسخيأمر،فهو.يشاءمايفعلاللهأنتؤكدالتيالآياتمنالكثير

وما،بهيأمرلأنهخيربهيأمرفما.المطلقةإرادتهاعتباطإلاسببأيدونمابأخرى

الشريعةفيالأمرعليههومماأكثرهنا،نتحدثأنيمكننا.ينسخهمماخيربهينسخ

.(3حأ0)307حأ5!؟لال-ءؤس!ا*لاص!!أؤحا"عه04س!+ول)"فآمرأريدلأمبدعن،سويةالمو

نطاقعنتماماخارجةالإسلاميةالشمريعةفإنوالمطلقالمتعاليأصلهاوبسبب

منيتخلصالإنسانتجعلالتيهيالشريعةونواهيأوامروليهـست.الإنسان

الآيةفيمئلا،موضعمنأكثرفيالقرآنعنهايتحدثالتيالقلبأمراض

منأنقرراللهلأنمضمونهاكانمهما،للشريعةالامتثالهوالمهم150،البقرة

.18،فصلت"يئفوقؤكائواآفئواائبين:"ؤرخنناالنجاةفلهلهايمتثل

فليسذلكغيرأما،ينجيمناللهبل،ينجيانمنهماوالإيمانالخشيةليست

منيأتيماكل،الإنسانفيماكلفإنواحدةكلمةفيثانويا.وعارضاأمراإلا

أنكما.يشاءوكماشيء،كليفعلالذيهوالله.فضيلةكلمنخالالإنسان

العلةوهو،يفعلمندائماهوانه،المبادرةدومادئهأنيعرفونالروحانيينأكبر

القناعةهذه.واستحقاقجدارةأيةللإنسانوليسمنهيأتيشيءكل،الفاعلة

الهبةأوالسابقةالنعمةأوالرحمةفكرةمعالمسيحيةفيالأقصىشكلهاتتخذ

.أخرىودلالاتبصيغالإسلاميةالروحانيةفيموجودةنفسهاالفكرة.المجانية

التيالأحكاممنمجموعةفييختزلالإسلامفيالشريعةتصورلكن

يجبأشياءوهي،والحلالوالمكروهالمندوب،والحرامالواجبتحكم
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عملواالمسلمينالصوفيةفإنالسببلهذا.أسئلةأيةطرحدونمابهاالالتزام

القرآنيةالألفاظبعضعلىبالتركيزبذلكقامواوقد،شريعتهماستبطانعلى

للروحكإجاباتفهمهاتمالألفاظهذه.والرضوانوالتوكلوالصبركلالتقوى

الصوفيةيسميهأماالصوفيةالنفسيةالحالاتمعنىإلىستنتهيئملخاضعة

جانبمن،الحبفعلأوالحبعنتتحدثالتيالآياتتلقيسيتم.بالأحوال

،الذاريات،القرآنفينقرأ.العميقوالحرفيبمعناها،الإنسانجانبمنأوالله

الآيةهذهقارنانحنماإذالتفبؤوز!إؤقا!فى)لمجنخ!قث)ؤما:56

تتوقفالأولىالآيةأننجدذكرناهاأنسبقالتيالتثنيةكتابمن5أو3بالآية

ت14"ةبه.ويرتبطيعبدهأنشعبهيأمرالثهفإنالثانيةفيأما،اللهبعبادةالأمرعند

ؤإئاة،تسفكونتةؤضق،رخغفونؤؤضاياة،تئغونؤإئاة،ق9ت!ي!يرإل!خف!الرث

الإتحادأيالدبيكوتلدرجةالقرآنيالنصيرقىلاتفثصغون،(.ؤبه،ن9ثكئض

هذا،الآيةداخلالحبدلالةبإدماجتكميليبعمليقومونالصوفيينلكن،بالثه

.أخرىآياتإليهتشيرالذيالحب

تلغيلاالإسلاميةالروحانيةفإنهذهالاستبطانعمليةمنالرغمعلى

همقليل.اليهوديةالروحانيةمعمتوافقةفهيالنقطةهذهبخصوص،الشريعة

التاصمع،الهجريالثالثالقرنفيكالبسطامي،يعتقدونالذينالصوفيون

إذا.بالشريعةماديالتزامكلمنيعفيأنيمكنالطريقةعلىالرقيأن،ميلادي

هدى!9تبقىفإنها،الشرعويونيضنكماذاتها،حدفيهدفاالشريعةتكنلم

الهدىأننشيرأنيجبلكن.نفسهالقرآنوتعنىقرآنيةكلمةهذهضروريا.

الدينفخريقول.الهدفبلوغيتمعندمامعنىأيلهوليسالطريقيخص

نأإذنيجبوالإهداء،الهدىبينالعربةاللغةفيالتمييزيجبأنهالرازي

لبلوغثمالطريقةلسلوكبالشريعةورائها،ماإلىلنذهببالشريعةنستعين

خلقهشيءكليعطيالذيالخالقالديبيكوت()موافقبالثهالاتصالأي،الحقيقة

بالكشف.المعرفةمستوىإلىهنانصل.بالحقالإسلاميسميهماوهذا،وميزانه

الباطنيين.غيرالصوفيةالخصوصعلىيميزماهوالتدرجهذا

للشريعةالماديبالبعدالالتزامأنيعتقدونفإنهمللباطنيينبالنسبةأما

ذاتهاحدفياعتبرتهيإنالتيالموجوداتبيناللهحضورإثباتإلىيهدف
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لهذا.الموجوداتكلوعمادمصدرهاهوالذيذاكصورةتنسيفهيولذاتها

الذيالظاهريبالمذهبيلتزم،الرمزيتأويلهبجرأةالمعروف،عربيابنفإن

للنبي:كاملاوارثابكونهنفسهعلىيثنيوهوحرفيا،فهماالأحكامكليفسر

إحقالهأقام!دبهآثر9نخسهعنرغب9غ!ففيزهرإذااإنساناأن"فاعلم

فييدفلحتكلحقعن!منحقاإلصيةهرايةصودةنخسهص!دةمنعهـضا

يكوقماوبهمنإليهفيلقصدسولهودسالةنبيهشويكةوهكلالنودغ!إئل

.07.صالثالثالجزء،المكيةاالفتوحاتسكا!ته(1فيه

يقذفأيانتظارفيلتهتماماللخضوعطريقالشريعةممارسةأنإذننرى

الاستعداد،عنأيضاعربيابنيتحدث.والفهمالقلبعلىيشرقبنورالله

فهيأولا.اثنينبمعنيينوذلك،الإشراقلهذااستعدادبمثابةهيفالضريعة

الشنيعةالأفكارمنالقلبيتطهربحيثالمخلوقاتمنللتجردطريقةتعلم

تسمحالتيالحميدةالأفكارخلقعلىالشريعةتعملذلكبعدفيه،تنشأالتي

تسمحالشريعةممارسةفإنهكذا.اللهإلىودعوتهاالمخلوقاتإلىبالرجوع

إستعداد،فهي.العالمفيوالحضورالعالممنالانسحاب:نقيضينبينبالجمع

للإنسانيمكنالتيالإلهيةللصافاتالمزدوجالطاجلفهم،الدنيويالعالمفي

فإنبالفعل.داخلهفييحملهاالتيالإلهيةالصورةنماذجيكتشفأنداخلها

التنزيهاسم:متبادلينلاسمينللتجزيءقابلةالغيرالوحدةيشكلإلهياسمكل

التيالتجلياتأوبآثارهالمرتبطالتسبيحواسملهاسمهوالذيبالجوهرالمرتبط

الحياةمستوىعلىالجدليةالعلاقةهذهعنتعبيرالشريعةفإنهنامنيحكمها.

فيالأسماء،أنحينفي،الإلهيةالتجلياتآخرذاتهاحدفيأنهاكماالدنيا،

فيالجدليةهذهعنتعبرللتعبير،قابلالغيرللجوهرالسابقالأسمىالمستوى

منجزءاتشكلالتيالشريعةبإسقاطإذنالأمريتعلقلا.الأنطولوجيةدلالتها

الكوني.العالمبنية

ليسأهميتها،فيتتفاوتالتيالعديدةالاختلافاتننكرأنودونما،بالتالي

مختلفبينأيضاولكن،الإسلاميوالتصوفاليهوديالتصوفبينفقط

التوحيدية،الديانةنش!داخلوذلكلا(أمكانت)غنوصيةالروحيةالمدارس

منشكلاالدياناتكلفيتشكلالشريعةاحترامبأننختمأنحقنامنفإن

لكن.الحياة!هذهالصوفيالشكلعلىبعدنتعرفلمأنناغير،الإيمانحياة
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نأنكتشفإالتثنية!ئبفيوجدناهاالتيالدرجاتلتراتبيةباستعمالنا

عبادةمنانتقالهوالصوفيةالحياةإلىالشريعةأساسهاالتيالحياةمنالانتقال

جعلوالأنهمالمسلمينللصوفيةبالنسبةايضاصحيحهذا.بالتهالاتصالإلىالله

التمييزاستطاعواقدأنهمهوهذاعلىالدليل.التراتبيسلمهمقمةفيالحب

،البقرةسورةمنا66للآيةتفسيرهفي.خوفعنوالطاعةحبعنالطاعةبين

الدينفخريورد،الدينعلومإحياءكتابفيللحبالمخصصالفصلوفي

أشخاصثلاثةقربماراالمسيحكان.بالمسيحيتعلقغريباحديثالغزاليواالرازي

فأجابوا،هناكإلىبهمجاءعمافسألهم،شاحبةوجوهوذوونحيلةأجسامهم

افائف!أ!بؤمن)حقعلرئمةا:المسيحلهمفقال،جهنممنالخوفبأنه

مافقاولمم:وخيئنحوؤاشطصثممف!طغ)7خرحأ،إلرثل!تةقر!مثم

فقاقحؤ!كلرالتنويرإلر)لمجنة،قالوا؟؟المقامإلرثعطي)بحئمبلغالطصي

)قنطصهمفإطر)أ!خر!أإلرئلأقةترح!مق!لجوتفمماأفبم!ي!مالفة

إلربلفتمفقاقحئغأالنوتمنالم!!ثف!جوثم!موتفيئفحوز

المقرست)"أفتع!وإلسللم:الصل!ؤفقاوعليةالفهبحبأقالوا:ل!حة،الطص4!مطص

،،!91القي!مةيوآإلرالفة

مريمابنالنبي،المسيحشخصتذكرأنهافيأولاتكمناضكايةهذهأهمية

ثم.الإلهيللحبرسولةالمسلمونالصوفيةيعتبرهاوالتيالإسلاميجلهاالتي

هما،الشديدانوالشحوبفالنحافةإليها،الإشارةيجبخاصةلغةيستعملإنه

طهارةالأكثرالحبعلامتا،العذريالحبشعراءأوالدنيويينالشعراءعند

يذهبإنهبلجسديةشهوةكلعنغريبافقط/ليسالذيالحبذاكونقاء،

الفائدةندرك.بالموتعليهمحكومالعذريفالمحبالجسد،إلغاءحدإلى

علىإيرانعرفتوقد.اللغةوهذهالأفكارهذهفيالصوفيةيستخلصهاالتي

دثه.الصوفيللحبلأبطالتحولواوالذينالحبهذاأبطالنشأةالخصوص

لنشيدكانالذيالدورالإسلامفيلهكانالشعرهذافإنالمعانيمنبمعنى

.القرآنفيأثرالهنجدلاولكننا،والمسيحيةاليهوديةفيالأنشاد

وافيللطباعةالفكردار،الغيبومغاغالكبيهربالميرالمشهورال!فسير،اندينفخرالرازيمحمدا-فى

،ص.227.ا!.3-5،914،والنوزبع
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الكتابفيتعنيوهي"المقربون"،:مهمةكلمةالحديثهذافينجدكما

عندسنتوقف.المطهرينأوالمسيحأخرىوتارةالملائكةتارةللمسلمينالمقدس

أثبقتةقأضخائما،ئللثةأز!جأ)و!نتئم:الواقعةسورةمنالآياتبعض

ؤ(لحايقوق،(ثنئتأقةضخائحما2!(كلمئتأقة!خائما،(كلبقتةأضخائحماقم!

نعرف.بالاهتمامجديراتفسيراالرازييقدم(فقز!.ؤيئت،لسايقو!ث

منهمواحدكلوأنالملائكةتدونهاالبشرأعمالفإنالإسلاميالمعتقدحسبأنه

الرازييشير.الحسابأجلمنوالسيئةالحسنةأعمالهفيهالذيكتابهسيعطى

وهذا،وخلفأمامويوجدمتعارضانويساريمينيوجدللإنسانبالنسبةأنه

أربعةإلئالناسيقسمأنبدللكن.القرآنيضعهالذيالتقسيمأساسهو

الذيناليمينأصحابمنتتكونالأولى.طوائفبثلاثيكتفيفإنهطوائف

وهم،قوةالأكثرلأنهاسمواالأكثرالجهةهيوهذه،بيمينهمكتابهمسيأخذون

وزادت،سيئاتهمعنحسناتهمزادتالذينالمؤمنونهوهؤلاء.مكرمونهناك

ثمالجنةسيدخلونفهملها،مخالفتهمحالاتعلىللشريعةامتثالهمحالات

الذينالشمالأصحابفتضمالثانيةالطائفةأما.الموعودةلذاتهابكلسيتمتعون

حسناتهمتتجاوزفسيئاتهم،الخزيويصيبهم،شمالهمعنكتابهميؤتون

منفسيخرجون،مؤمنونولأنهم،ذلكرغملكن.الجحيمناربذلكفيذوقون

حسابلا))ال!ين:حسابلأييخضعونلافهمللمقربينبالنسبةأما.جهنمنار

الدرجةفيفهم2."هشمالأوبيمينحسابغيرمناخلقاويسبقوزعليصم!

لكنهمالشريعةالتزمواأنهمنفهمأنإذنيمكننا.اليمينأصحابفوق،الأسمى

والحال.أعمالهمكتابتقديممنأعفاهمللهاأنلدرجة،أبعدهولماذلكتجاوزوا

حب.عنالطاعةهوألشرعيالالتزاميتجاوزماأن

كان:الثلاثالطوائفاللهفيهيجازيالذيالترتيبالرازييفسرهكذا

اليمينأصحابعنأولايتحدثفهو.تنازلياأوتصاعدياترتيبايختارأنبإمكانه

درجةيبلغلمدئهفحبهم،المستوىنفسيحتلانوهما،الشمالأصحابعنثم

يحتلونلذيناأما.والرغبةفالخوحسإثارةيجبحالتهموفي،عصيانهتجنبهم

والن!ثرللطباعةالفكردار،الغيبومفاغالكبيربالنفسيرالمشهورالتف!ير،الدينفخرالرازيمحمد02-

.144ص3-4،،!.8591،والوزيع
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الحوافزلهذهلهمحاجةلافهماللهمنالقرببنع!ةويفوزونالأولا!توى

إليهساقهمالذياللهمنبجذبإلاالدرجةهذهيبلغونلاوهم،اللهيطيحوا!

دوريلعبالجذبهذا.سنةستينعبادةأوالشعيردمنأجلوالجذب،برحمته

الرازييلاحظ.اللهعبادةفوقالتثنيةكتابيضعهالذيالارتبا!أواطالاضا

أصحابمندرجةأقلوهم،خلفههمالذينالبشرعنيتحدثلااللهأنأخجرا

وهمعليصم((21،الكضبلشرةإليصميلتخت)،ا!اللهأنالرازييقول.االثممال

الذينإنهم،الأبديالجحيمفيومقامهماللهبوحدانيةيعترفوالمالذيناكفار

غيروالعدمحكمفيفهمدئهوبالنسبة،بأنفسهمإلاالدنياالحياةفييؤمنوالم

يشيرالقرآنأنيرىالرازيفإنالأخرىال!لاثللطوائفبالنسبة.الموجودين

مقنضطصؤثئ!ئملنفية!التمفاطر:)قمئفئمسورةمن32الآيةفيئايضاإديهم

ثفوأففض!ف!بي!.طصي!في!طضفأل!ةقتايؤيآفئ!إقأؤجمئفئم

بالجنةيفوزأنيمكنالإنسانأنفكرةالمسيحيةفيكماالإسلامفيإذننجد

لا.حبعنالطاعةفييتمثلالكماللكنرجاء،أوخوفاللشريعةبامتثاله

بينإسبانيافيعاشالذيباكودا،.بباهيامثلمفكراأنالممكنممنأنهشك

ماأنرأينالكننا.محيطهبأفكارتأثرقد،بالحربيةيكتبكانوالذي،المسلمين

لنا.بالنسبةالجوهريالأمرهووهذا،التوراةنصوصمعتمامايتواشقيكتبه

يقتصرفهوالماديةالناحيةمن؟المسيحيالمنظورعنالآنقولهيمكنماذا

وصاياإليهنضيفأنيجبوالذي22،العشرالوصايااوالديكالوجعلى

يكونقد.الموسويةالشريعةمستوىنفسفيوضعهايمكنلاوالتيالمسيحية

ذلكلكن،الشريعةلهذهخالمىكرفضبولسالقديسمذهبنؤولأنبإمكاننا

طفرقغثالآق"ؤأفا:21-322،روميةأهلإلىرسالتهفينقرأخطأ.سيكون

با!بمافياللهبرؤالأئبياء،22الثافوسيىمنتةقنئنفو!االئافوسيى،بروفيالل!بر

ذلكبعدثم،قرق"آ!لأثة.ئقمئوقاثضينكلؤغفكلكلإلفى،أف!بميع!ابيشوغ

القديسيرفضهما.31الثافوس!((3،ننئثتجلخالتنا!؟اإيقافيباالثافوسق،)أقئئبئ

والنثرللطباعةالفكردار،الغيبومنهاغالكبيربالتفسيرالمشهورالتفسير،الدينفخرالرازيمحمد21-

كها.ص،!3-8591،4،يعلوزوا

لدشر.اياصالوا:!آ*س!+ا+اه4ول4+اح؟!اس!3وا!يمثهـحط5ئألأل!22-
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وتستوجبذاتهاحدفي23تبررالشريعةأعمالبأنالاعتقادهوالرسولبولس

الوحيدالتبريرأنوالحال.يؤدىأنيجبشيءأو"الأجرلمامنكنوعالثواب

الوصاياأعظمعنالمسيحيسألكانعندما.حبهعلىالمبنيةالإلهيةالرحمةهو

إشفغ:هننائقضاياكلأؤزإق4-65،التثنيةبكتابمستشهدايجيبكان

كلؤمنفئبتكلمنإلفتالربفئبمث5ؤاجر.!ثإلفناالرفي:إشراثيليا

مثفقا"ؤتايخية:يضيخهثم03.-1292،.مرقس،فقيخت"كلؤمننخديم!

يكملماللمسيحيينبالنسبةفإنهلهذا3.ا12!كنغ!يمت"فبيبتكبئهتن:

عنهايتحدثالتيالحريةشريعةعلىالمؤسسةالحبشريعةهوموسىشريعة

تافوسبىائخاملالثافوسبىغتكلاطقغفن"ؤلجن:رسالتهفييعقوبالقديس

قكئوطايخوقفصضا،باثخيقهغام!!تجلناليمئاشامكاتئب!قؤضار،ؤتتتايرثه

بالتهالأتصاليتطلبهلماالمعادلهيهذهالحبشريعةأنيبدو1.25،غفإ(1كص

نتذكر.التثنيةكتابفيمذكورهوكماالعبادةمنأبعدوالذهاببهوالارتباط

قكغبيرا،أشفيخقأغو!"ا%:إنجيلهفيالمسيحعنيوحناالقديسنقلهماهنا

أغقفئكقكئكلأجئاتشفئئخغقرلجثكلشي!ة،يئهقلقايكققآ!ائكئض

التيالاستعبادحالةمنالحريةشريعةتحرر13.13(أبص((مقسمئهئةقابخل

فإنأخرىجهةومن.رغبةأوخوفعنإلايطيعلاالذيذاكإليهاينحط

يتكررموضوعاهذايشكل.بهو"الكفر"سيدهبخيانةيهددينفكلاالعبدالخادم

أرليمفة؟ائبكيىكوشولكلؤأضغ،غئبكيىا%إأغضفق))قق:المقدسالكتابكلفي

اللهأعص42.91،إشكياء،؟"الرثكتهئبؤأغضكاثخامل،أغفكلفقفن

المرجغ،نفسؤئخيفقا"النثنريتهةئبهفقبر!.أخلمقشرفض"الربشريكة

شنكب"ؤلجئةيشتكياللهفإنلذاعنها.،عزفإسرائيل،عبدهلكن42.21،

اختبأوا.أخئ!سيىائئولتؤككلكلة،أخفباكيماضطيضقبؤقشفوث.قئفوب

الكلمةردكلمةتترجم"!د!،(.يغول:فنؤفبلمقؤشفئافئعحت،ؤكنفئاضاروا

الكلمةهذهأصلويتضمن.المنفىبعدإلههإلىالمردودأي"،"مشولمالعبرية

ويقوميصلحمنهوالإلهيالحبفإنبالفعل.السلامفيالحبفكرةأيضا

بالثهالثخصعلاقةعلىيعتمدوذلكبارا،شخصاكونهإنانعلىاللهحكميعنيمسيحيمصطلح2-و

المجانية.الحطيةيتلقىكيقربهومدى
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،دتهيعبدالدعموبهذا،القهيحبهالذيالعبدهوالحقيقيوالعبد،الضالالعبد

ؤضكث.نخ!يمصبهشوثاثربه!فغتايربه!،أغضثةائبثيىغثببه!دا"فق.حبعن

يحررهاللهأنالمؤكدمنأ.42،،المرجعنفص."ي!إقيمأخقافئخوخ!غقبهج!4ر

قضئئت.لأئكلتخخه"ا!:لهيقولعندماوالخوفالإستعباد،الأسرأنواعكلمن

صرث"إد:يقولذلكبعدا.ثم43،،المرجعنفصلكل"أئث.باشمت!غقئ!

قيضؤنئنكوئاقيضتأناشاأغطكلأخبئئ!.قثأنا4فكرقا،غثنئنكصغنريزا

4-5..43،المرجعنفس(1نخ!يمت

الروحيالخلاصإلىالمنفىمنوالخلاصالتحريرمنننتقلأنالسهلمن

يعقوبالقديسعنهايعبرالتيالفكرة.لهرمزاالأولالخلاصيعتبرالذي

وهوالوحيد،الفرفإشعياء.النبيعنهايعبركمااليهوديةلروحتماماموافقة

الإيمانعلىمبنيةالحريةشريعةكونفييتمثل،للمسيحيينبالنسبةالأهميةبالى

!كإدا"قاثئئوا:الشأنبهذاواضحبولسالقديس!وموقف،المخلصبالمسيح

رسالةغئوبثه".بييوأثصاتونبكواؤلآبقا،ا!ق!بميغعخررناقرافيصايرئة

.51،،غلاطيةلأهلإلىالرسهولبولس

والآعمالالإيمان

لدياناتافيحادةلاهوتيةلنقاشاتموضوعاوالأعمالالإيمانمسألةشكلت

أعمالهفيالصائبالمؤمنوهو،4!ظاكا4""الصادقبيناليهوديةتميز.الئلاث

تكاثرتالتيالنواهيوخصوصا،للأحكام،الحاخاميالإرثفي،يمتثلوالذي

والمتأمل،التقيالإنسانأيك!ط3أ"4وحاسيد،الشفهيةالتوراةفيجيلبعدجيلا

جيدانعرفالمسيحيةفي)الديبيكوت(.بالتهبالاتصالالشريعةيعرفالذي

انقسموقد.ألإحملاحمرحلةخلالحدثتالتيالحادةوالنقاشاتالمخاصمات

المرجئة؟الإيمانمنجزءالأعمالهل:المسألةهذهحولأيضاالإسلاميالفكر

منطائفةوتقولشيء.فيالعصيانيضرلاالإيمانحضورففي،ذلكينفون

القلبفييستقرالإيمانأن،عونابنيونسأتباعوهم،باليونسيةتسمىالمرجئة

بالقلبلهاخضوع.وشي،ومحبتهاللهمعرفةشييتمثلوأنه،باللسانويضهر

شيء.كمثلهليسوبأنهبوحدانيتهوالإعتراف
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العملأنالطائفةهذهوتوضحالعناصر،هذهكلجموعهوفالإيمان

نأيعتقدونالخوارجفإنهذامنالنقيضعلى.الإيمانهوليسبالجوارح

يؤسسواأنالمعتزلةوحاول،الأبديوللعذابللكفرمستوجبةكبيرةكل

يؤمنونالذينمرتبةوميوالكفرالإيمان!ينمرتجةوضعوابأنوسطلمذهب

العرضهذاأنشكلا.المنزلتينبينالمنزلةوتلك،فاسقونلكنهمالواحدبالإله

لكن،المسألةهذهحولاللاهوتيةالنقاشاتتفاصيلكليستوفيلاالإجمالي

كانمامعمتقاربةبطريقةتطرحوالأعمالالإيمانبينالعلاقةأننوضحأنيكفي

والمسيحي.اليهودياللاهوتفيالأمرعليه

ليسلكن،صوفيتفكيرلكلأيضاتؤسسالإشكاليةهذهأنننكرأنيمكنلا

منمعرفةفيالعمليبعدهاولا،المركز!ةالأهميةيشكلماهوالنظريبعدها

بعضفي،مطالبةنفسهاتجدالدينيةالمجتمعاتفكلالكافر.هوومنالمؤمنهو

مثلإنىبحاجةلأنهارالإيمانالكفرمسألةبحسم،الضروفوبعضالمراحل

فياختلفتوأحكاماإداناتالثا،ثالتوحيديةالدياناتعرفتوقد.المعيارهذا

بجانبييهتموالملكنيم،الإداناتهذهضحاياالصوفيةكانماغالباحدتها.

الإشكالية.هذه

والعملالنفاق

نعرف.المسيحيةفيحدثمادراسةمنسننطلقالصوفيةفهمأجلمن

فإنهمايعقوبوالقديسبولسالقديسمنكلأطروحةأخذنانحنماإذاأننا

برا.اك!ان!ائ!اهيمخلبمب))إثة:روميةأهلإلىالرسالةفينقرأتماما.تتناقضان

ائنهرتإ!ككلتجل،أيختافياككلقثبمقائنهرته؟ككلأف!ايتافيكصأؤفقخديمبئ؟قكثف

إتجمييأئاييخوقائكرنه،ككلكانائربه!اإيقافيايبرخئقااويختافيغ!%قةؤأخض

بفرينيئختانؤأتجاائبر.أثضاففف!نخشبكثناثكرنه،ككلؤفغئقمئوزائضين

إئ!اهيمأبيناإيقافيخفقاي!كيميشفكونأئضاتجلقغط،ايتافيمننثشوا

ينشي!أؤلائواهيمائقغ!كانبالئافوسيىتثب!قفإئة.ائكرتهككلؤفقكانائ!به!

31-401،اااإيقافياببرتجلينكافمر،ؤايرتايعونأن

أئوتاإئراهيقيثبردآقيخ11:يعقوبالقديسريكتبذلكمنالنقيضعلى

أغقايه،قغغيئاإبماناأقفتر!ادتجع؟اغقكلائنةإشخاققر!!!أإغقال،با
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تةف!يمبباللهإئراهيقانغاثل:"قآقنانكتاثؤتماإيقاق،اأح!يئأإغقالؤبا

عملبلاالإيمانأنجيدااللاهوتيونفسروقد21-2.23،،اللهخييلؤثجمننلرا"

قأكقا"كنة؟26نفسهيعقوبالقديسعلىباعتمادهموذلك،ميتإيمانفو

2.26،قئث"أغقالفي4بضأثضااإيقاناهخ!اقئث،،و!ن9بدأتجش!ا

يبدوانكانااللذينالنصينمعاوضعنانحنمافإذا،تناقضأيإذنيوجدلا

الشريعةأعمالفيتبريرايجدأنيمكنلاالإنسانأنفكرةإلىسنصل!اقضين

الفكرة.للأعمالمحركايكونعندماإلاوحياصادقايصبحلاالذيالإيمانفي!ل

فيمفزعاخطراتتضمنالشريعةأعمالممارسةأنهيبولسللقديسالمحميقة

هذه.للشريعةامتثالهبدقةويغتر،بأعمالهالخلاصيبلغأنهيتوهمالممارسجعل

"أفا!والعشارالفريسيمثلخلالمنالمسيحيذمهاالتيالجذريةالرذيلةهي

صثلتشثأئصاشكوتاناآلففقهخرا:نق!يم!ككلنجصفصفقفخهانخري!ي!بن

ككلقرتئنأخوءائكنئناير.هتامفلةلأ،الزتاقيالفا!!يناياطجينالئاسيىتجاكص

ا-12.ا18،لوقا،أفثييه"قاكلؤأغنئنرالأشئوج،

معجباكانفالمسيح،الفريسيينلطائفةبإدانةهناالأمرلايتعلق

مذهبهموليسالفريسيينتصرفأي،الفريسيةينتقدإنهبل،بحماستهم

ائختبةتجقل!قفوشصكرليمثن:"غقصيقولكان.الفريسيالمذهبالمسمى

ؤلجقؤافكفوة،فاخخفوةرخخفوةأنق!غقائواقاقخل3ؤانخريدي!ئوز،

2-233،،متىيغكئون(1"كيغوئونلأنفقثكففوا،لآآغقابصف!خشب

هوالمنافق.أقنعةيحملونممثلينمجردوكأنهمبالنفاقيوصمونفهملهذا

غيرحذرالمسيحفإنلهذا،التمثيلنطاقويدخلدورايلعبالذيالرجل

الئاسبىفراق!ضضقثخغتضتكواأقمنا4"إختبرالشر:هذامنمرةما

الشقاؤالت.كصائبييىابيخف!جمثضأخرنخقققثبمقا%ؤإ،كق4تجئفرلخثن

كبم،نامراء9ايغكلكفا،باثنوقفضاق!ئصقثةفكضضقهضنكنة!فنش

قبإنفق:تخفمآفولىآؤخق.الثالميىصننمخر!ايخبنالآفيفه،ؤك!االجامكى

نأئجئونقإئفق،أفراثينكات!نقآضئثتؤقتص...أخرفقاشنؤققا

يلئاسبى.ا9يفقرلخبنارء،الشقةؤاتجاؤكصاالجاميكىفائميننصفوا

.5أ-6،2،،ممىأخرفف!"،ققااشتققبإثفغ:نخقأفولاقآ
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الرغبةتكتسحهبالشريعةالعاملأنهوالأعمالتشكلهخطرأكبرفإنولهذا

عليها،نركزعندماتنسينا،فهيأيضا.ونضرهالناسنضراستهداففيدوما

الضروريمنفإنهلهذا.اللهمنتأتيالمبادرةدإنالروحيةبالحياةيتعلقفيماأنه

"بفضليقولونالمسيحيون،عونهبفضلبتعلمنابالئهللإيمانالعملنخضعأن

كاملا.لهوتواضعناخضوعنايكونكيف"،رحمته

هذهاليهوديسمي.ومستقيمةصالحةبنيةاللهإلىالأعمالتوجيهيجب

معرضفيمهمامقطعابوبرمارتنلهاخصصوقد"!ول؟77!ط،بالكافاناهالنية

هرفنحوا!موجصة2الروسرهو"العافانا!:توبشيمبعلمذهبعنحديثه

عالمإلصصورةنقلفيتغكرلىف!صلر!،الارا!ةليست.ف!ص(احا%)ؤييل

.لكنالكايةبل2(؟حص!دثا)زوي!النيةالكافاناتكنصا!.جهـ!ة119الأشياء

يبينهذامنأحسنشيءلا..914صإظاص"ا...،غايةبلغاياتهنا!ليس

نسعىقدالذيالظاهروالجانبللأعمالالماديبالبعدنرتبطأنيجبلاأنه

مجدا.بهفنصنعالجميعأمامبهللتباهي

مختلف،نمطمنولكنهسابقمفكرعندالأفكارهذهنفسعنتعبيرانجد

المذكوركتابهفيجفاجدايقولله،بالنسبة.هاليفيصامويلجودا.بوهو

دينخلالمنإلاواللهالانساقبينصا!قاتصالىيوجرأقيم!ن"لاسابقا،

الامتثالفإنبالتاليالوح!((.فوضصاالتصالشكائرعنمنخصلغيروإسهـائيل

وهو.الإيمانوفعلبالإيمانإلالهاقيمةلاأنهإلا،أساسيةكانتوإن،للشريعة

وأالجزاءإلىينتهيلاأنهكما،نفسهفقفويتسامىويجعلهالفرديتجاوزإيمان

نأ"يجب:ول،!2أالكوزاريفيهاليفيجودايقول.اللهحبإلىبلالثواب

بهحضيتالرسالتقريرلتكتبر9للمشوء.حباو!ل!نغسصا،بالشريكةتسر

ماثرتهعلصم!عواللمشرء،صضيفنغس!ستكتبر.الشريكةهر!بتلقي!

وعلصأعماق!عمقفي!ل!علكل4وستشكر،ضيافتهحسنمنومستخيرا

فيركةالمشطبلالشخص،قيمةمنالزيافىةيحنيلاللشريعةالامتثالاملأ".ا

نضامصورةعلىالصحراء،في،بحبهإسرائيلشعباللهنضمبموجبهنضام

يمثل،تماثليةوبطريقة،أنهنقولأنيمكنناهذهالنضروجهةمن.المخلوقالكون

اختلافهناككانإذا.لليهودبالنسبةإسرائيليمثلهماللمسيحيينبالنسبةالمسيح
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مستوىعلىأثرهيخفالخلافهذافإن،العقاشديالواقعمستوىعلىكبير

بإسرائيل،إسرائيلفي،حبهاللهيظهرخلالهومنإسرائيلفي.الحيةالروحانية

بحبهالثهأرسلهاالتيللشريعةبالامتثالاللهحبعلىاليهوديردإسرائيلومع

فإننفسهوبالمعنى.وموسىويعقوببإسحاقإليهمبعثبأنوذلكلإسرائيل

منخلقشيءكللأنالمسيحخلالومنالمسيحفيلمخلوقاتهحبهيظهرالله

سيرجعشيءكلالزمانآخرفيلأنهالخلقكلخلاصةهوالذيالمسيحأجل

يمجدومعهفيه،وبالمسيح.(1،15،أفسسأهلإلىالرسولبولس!)رسالة،إليه

تتراجعأنيمكنالعقديةالتعارضاتأنكيفإذننلاحظ.الربالمسيحيون

الروحي.المستوىعلىعميقةجدتماثلاتلصطلح

فإن،بالشريعةحرفياالمتعلقينالفريسيينهؤلاءنفافأدانقدالمسيحكانإذا

منهونفسهالربفإنأ13-924،إشعياءكتابفي.نفسهالشميءفعلواالأنبياء

ب!ننقتئإ،ؤأكرفييمبقم!إلئن"افترب،الربيقول،الذيشعبهتصرفيذم

نهايةفكفقة".الئاسبىؤجثةمثص))قخاقئفغلأنغثكل((فأئك!ةففئةؤأفا

فعلمنتكونأنيجبلاالكافاناهأنكيفرأينافقد.بالغةأهميةذاتالآية

الذاتمنكاملاتجردايفترضللشريعةالامتثالفإنبالفعل.الإنسانيةالإرادة

تعاليمفإنبالتالي.قيمتهويهدمإليهيتسربالعجبفإنتاما،وإلاوتواضعا

يأتخلقأنيجبلاالأعمالممارسةأنتؤكد،المسيحيةتعاليمكما،اليهودية

علىتحافظأنيجببل،النفسعنبالرضاإحساسأيالتفاخر،فيرغبة

الخالص.الروحيوبعدهادلالتها

الوقوفيجب24الرسوليةالفترةعلىاللاحقينالمسيحيينالمفكرينبينمن

التيويعقوببولسلآياتالعديدةوتفسيراتهأوغسطينالقديسعندطويلا

نأبإمكانناأنهيعني"الشريكةسلطةكتتكون"أنفلهبالنسبة.سابقاسقناها

حينفي.ءالسويكمنالوثوقيةهذهوفيلها،بالامتثال،أبرارااللهيدعوناأي،نبرر

يمكنلاولأنهاالخطيئةحقيقةللإنسانتوضحفهي،ذاتهحدفيخيرالشريعةأن

بجانبه.الرحمةتكونلاعندماضعفهيعيتجعلهأنيجبفهيمنهاتخلصهأن

الكبرىالمبادئصاكواوالذين،بولسالرسولمثلالرصلبحضورتميزتالتيالقرةأي:0،30!ولاأ9ءول24-

الكاثوليكي.الميحياللمذهب
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فيشريعتهميمارسونكانواالذين،القديمالعهديهودأنيعتقدلكنه

كبير،لعالمشهادةهنانسرد.منهمعلمغيرع!بالرحمةتبررواقد،قلوبهم

بين،ذلكإلىأشرناوكماما،حدإلى،الفصلالممكنمنأنهةفك!فيهايساند

بهذابالطبعاليهوديقبللن.والمعاشةالحيةالقيموواقعالعقائديةالحقائقواقع

الذينأنويمولواالمسيحيينعلىبالمثليردواأنايضالليهوديمكنلكن،التفسير

بإسرائيل.،الأقلعلىالضمني،اتحادهمبفضلسيكونذلكفإنمنهمسيبررون

سيجمعاللهأننقرأحيث6-568،إشعياءآياتمناستخلاصهيمكنناماهذا

نةييخوئواالرئهاشمؤيئيبواييخبفوةبالرثيختبئونائضيناثكبيبأئتاث"

الض!%قيتجئتتجئينن)الأق(1ق!سهجبلعلكلالسبتي!غطونالرين1)ميغبيضا((

تجئه!"أخفغإسئرائيل:قئفميتجامعالرلثال!تذتقوقالنئنكوب"،لكلئضض

قخفوجميه(1.إل!،إتثه

."ليهودياو"غير"الوثني"بمعنىلغريبا.ول!كاكع"طغ،34نيخاربنكلمةتعني

وعودةجهة،منوتجمعهالمنفىمنشعبهعودةبيننبوءتهفيإشعياءيجمع

فيوحيذلكمنلأبعديذهبأنهيبدوبل.أخرىجهةمنوتجمعهاالشعوب

الأقل،علىالنقطةهذهيخمسوفيما،ذلكبعد.مترابطتانالحدثينسلسلتابأن

اتجاهنفسفيتذهبعشر،الرابمالقرنفيوأتباعهلورياقابالاأنيبدوفإنه

إظاصواامنغصا"ليس:الخصوصبهذاشوليمجيكتب.الاقديمالتراثهذا

هوماصلتصمأحراثلكنصا،إسرائيلبشكبخاصهتاريخيةأثراتم!رد

قر،والسياسكلالوطنصامكنكلبا،إسراثيلخ!إصأزحقاصانو!!ا...موجو!

ال!طنكلا!ظاصهضاأإقفرل!...قطينقطيلمحخيقياأفخايشكلضل

ايالهأييىالكالم!،اخ!إصرمزإنه:باطنيةأمحثريقيقةهنايرصزاإسوائيل

يتسم!عا!مايخلقأناللهقر،عنرماعليصاالكالم!ي!ونأزي!بحازالتص

.151.ص،ليهوديةاالخلاصية".بالكمال

أما.بأسرهالعالمسينقذ،المسيحهوالذي،المخلصفإنللمسيحيينبالنسبة

شكبهوهناا!مخلص"يصبح!:بأسرهالعالمسينقذإسرائيلفإنلليهودبالنسبة

ايطيثة9أالغساد3!اص!إيستكرصليتهفيإسراثيلفشكبصله،إسراثيل

بالنسبةوالجوهريالمهمفإنالأمرعليهيكنمهما.151.ص،المرجعنفس"ولصاك

والحبالقلب-جاةهو،المتقاربتينالديانتينهاتينفيالروحانيينلكبار
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الذاتإظهاروحبالمجدوهم

منالوهميالمجدعنالبحثيذمأيضاهو.أوكسطينالقديس!إلىلنرجع

:"إن!م!الجبللعضاتشرحهفيملاحظاتههذه.الشريعةأعمالممارسةخلال

ا!إشرا!كأإن!اارجية،1بكيونصم!اللهعنيبحثونال!ينأ!اإث!لبلصاء

فيالوبعن"إب!ث1،1ايكمةصتابفيمكتوبه!صما،القلبفي

النورأنوصما،البسيطالقلبهوالنقكل"القلبفإنبالفعك".القلببساطة

نرا!ماصانإذار!يتهيهكنلأص!ل!اللهأإق،نقيةبأعينا!إرويتهيمكنلا

الصبمنأنه"غير:المهمةالملاحظةهذهتأتيثم8./12،طاهرا".ليسبه

يأتصدد!اؤصبر،جزنصافىطاهوةصونصارغم!،الكينتل!إل!يتسربا!أ

البشوييى.للاطراءبالنسبةا!حالهوصماايسنة،الأعمالعادةيوافقممامن

دورمااييرفينكيشأنمكنصفمااييرفينكيشألاا!خطرمنحاقإ!ا

للأشياءع!واإمرءايكونأنذل!مكنكلاإطراء؟وا11!فىعنللبثنسكصأن

إذاإذق.الصايينالرجال!حياةاجضابناقلمحلمابوسصايزدادوالتكلالبشرية

صالع!،دجلأن!حينفيبمرح!،يقوصوالمبينصم!تكيشالضينوأزحرث

قلب!صاق!!اإكخطرفيفإن!مرحو!همإذالكنخطأ.علكلفإنصم

تكترفوالآخرونيمت!ح!صكلههـصانب!اتقم!لمأن!بحيثالبساطةمن

أإن!يمرحون!وليس،تسرهملأنصااسنة1أإعمالابمرحونبأنصملصم

نأإذنستخصمعلي!.با!طراءأحريقملم!إرحتصو!ل!إخير،افيتكيش

ل!ب!يكونواأزشرطيمترحون!عنرمابالنغك!عليصميكودطراءاكاهض

مكبر!ي!كلالرثيىاللهيجلوقولعناالشخيمة،حيات!فيأننةاإيجلون!

د9!اويقولهمايتحققوهكضااييد،قيمفييكينت!منحلفياالخ!س

2.قمصككلتشبيئةداثقا.جييكلككلالرب"أتجايركأ:ا-343،ا!مزاميرفي

ؤنئتهل،قيهكلالرثغففوا3.قيغرفوقان!تغا"يشقغ.نخ!يمصنختيربالرث

اللها!إيرسوا!البشريةاإطراءاتاز9يتجاالضييىذا!فقط!!ققكا".اشفة

بسيطاقلبيمل!هوفقطاحير،افييكيشقمحنرما،ضا!عنإكيبحتةا!9

و.4الحرفيبماالكليمفقطهوالربه!اللهدضاعنيب!تةفصوطاهرا.أبه!

ترغبلامحاننتإنخصوصامحمودشصءالضميرنقاءصنينبيماومحل

إلاأوغسطينالقديس!ينتقدلاأ.2،،المرجعنفس"البشريةإإطراءاتافي
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ليسبأنفسناإعجابناأنالبديهيمنلكن،وإعجابهمعناالناسرضاعنالبحث

.خطراأقل

كانمريضةقصةولهع(ولهأ،!4)3"الأسس"فيالأفيليةتريزالقديسةتحكي

القس،فرأىمرضهاطالوقدالإتحاد،قداسويمنحهاموعظتهيقولقسيعودها

ولمامنزلها.فيميوكلالإتحادتمنحأنيجبلاأنه،للربكبيرخادمهوالذي

نفسه.اليومفيوماتت،بعنفثارتالإتحادتتلقولمالموعظةالمريضةسمعت

صلفيإح!ةاإدادتنانكملأقفيالسوءلكليبينالقريسه،تقولالأمو،"هضا

كرشتالتصللسيرةصاقلق!....الأهميةه!!بمثلعملفيوفصوصاشكلء

بالاكاد((.ستنالهمماأصثرنالتقرلكانتفكلتولوبكمقلتتحتللفرصةعنصا

نضنهماأ!،اللهحبأثالإذا،"صرقونكل:النصايةفيتريزالقريسةتقولثم

ا!مولكة2الروصغوتكرر9ماخطأنرتكبككلنابحيث9،غباتنااثناأهومحضل!،

أنخسنا".عننبحثأنناالواض!فمنالكقل،صوتسماءمن!منكناأوبايب

سانيعلمنا"،الحسيةو"الإرادة"الروحية"الإرادةفيهاتتعارضأخرىبلغة

فيالمحبلسانعلىيضعهاكلماتهذه.والمذهبالأفكارنفسكروالادوجان

اخوفا،إح!نا29الغر،ايب،الرغبةأقحضكللا11الخامس!:اللقاء،الروحأشواك

الطمأنينهروح!فيكرث!ل!صلوالشر،إخيراتجا!الروحيين!الكراهية

كرثارثسيةوالشصوةالرغباتمنتنبكىالتصاالشاعرأقحينفيوالس!إم!.

بايشيةثكل،4الرابباتكتفينلاأن!يكقلهلوالتصيج!.اإضطرابا

للخير،احسييناوالفرفىايب،الرغبةأيضاتطلبينبل،الروحصوالفر!الروحية

منالخيرنفعلأنهوالصعبللشر؟".إحسصاوالبنهضالكراهية،ايزنوحتص

وليس،لثهالروحيالحبأجلمنالشرعننعزفوأنلئهالروحيالحبأجل

الأنا.إلىشيءكليرجعللحسكياناأنفسنافينجعلأن

04رقمموعظتهفيتولرجونيقول25.رينانيصوفيإلىهناسنلجأ

ح+عأحبيير،3،)1،الص!إة((فيواح!ة،وحى"فلتكنالكلمةلهذهمفسرا

الدومييكيين.الرهانأوساطبينالراينحولبألمانياالوسيطالعصرنهايةفينشأميحيصوفيمذهب25-

.)0013.تولر1366(وجون-و+ا)5سوزوو!.يد!12(ا-5ر)28إيكارالمعلمممثليهأهمبينمن

الغناء.لحالةبالإنسانتصلالتيوالمجاهدةلهيةالىالوحدةتجربةالمذهبهذامبادئأهمبينمن(.61،1

امزجم.الكنسيةالمؤسسةأهميةيتهجاوزصوفيابعدافيهالمسيحشخصيحتلكما
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ف!ضاواحرة،تكوقأنيجباكنساقث!9رأنبييرالقريسيقول"عن!ما8(:

يببأنه،باللهمرتبطةحليتصاوفيحصرياتكونأنيجبالروفىأقمكنط!

فيفصوباطنيا...اللهإلص!اماموج!ةولقلبهلأعماقهنضرتهتعوقأن

ويضياا،جية1االلكاتيراقببصربلمحةاييطة،نو،وبخضللكن9،تأمل

تأملفيوغا!قابلمستكوقايبقكللحنهتوديصا.مصمةمنصا!ل

".بأعمالههر!التأملحريةتتع!،أن!!!اباللهارتباطه

التثنيةكتابوبنصالديبيكوتبمذهبيذكرناالنصهذاأنالواضحمن

26الحسيديةكتبحولمؤلفهفي.بالتهوالارتباط،والاتصالالثهعبادةحول

تولر:يقولهمامعتماماتتوافقبكلماتتوبشيمبعلفكرةبوبرمارتنيترجم

إنه،به،يكبر9اإلصية،االوحرةمنيرنوفصوويتحرالأنساريخشي"عنرما

نغسهعنيكبرالتبه!11ب:ارحبمن!طانهنا!.ايرمة9أق!؟40؟كا!أبودا

فيإليهنتوجهأنويببالوصايا،39الأحخاتطبيق9الص!إة،والبحثبالكلم

احباوهنا!النهرور.9السمكةفينضلا!حتكلآإخريناعنخغيةفيصمت،

هو9نسمي،9نتحرثمكصاامخلوقات،بامختلطيننعوقعنرماالزصنفي

وا!باللهمرتبطوقفنحنالقلبخباياكصلكننأخض!.9نثطيهالضييىايب

النمطمنأسمكلايبمنالثانكلالنمطهراأفكا،نا.ن!و!نوجهنكف

ل".9اذا

التأمل.منالنمطنفس،الغنوصيغيرشكلهفي،الإسلاميالتصوفميقد

الإنسانيالواقعيتشكل"27.القشيرية"الرسالةفيعناصرهكلنجدأنويمكننا

)نقولوتفكر.تعبرالتيالنفص!:سطحيمستوىهناك:مستوياتثلاثمن

هكذا.والتطوربالنموللاجتهادتسمحالتيالمدةهوالنفسزمن(.نفسهيقتل

كلعلىوبصبرهجهةمنطاعةلمجهودببذلهللأحكاميمتثلأنالإنسانيستطيع

دينيةحركةاحصيديةأوالحسيدية.!"التقيأيالحيد،منالمثشقة،حيدوتالحبريةمن:35+6اأ4أ5ح+ا26-

من.الثرقيةأوروبافياتشرتنمبأو؟سانياعرالثامنالفرنإبانفطوشيمبعلأسسهاحلوليةصوفية

والرقص.الأناشيدباستعمالخصوصا،وفرحوجدحالةفيبالتهالاتصالأهميةعلىالتركيزمبادنهاأهم

والمتزمتة.الأكاديميةاليهوديةتجاهفعلردةالحصيديةاعتبارويمكن

الأولى،الطبعة،العلميةالكتب،دارالق!ثيريهوازنبنالكريمعبدالقاصمأبيللإمام،القثيريةالرسالة27-

.91لأفى،بيروت
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هنا.الشريعةمستوىهوالنفمسفمستوى.أخرىجهةمنالعصيانإلىيجرما

فهو،مبهمالإراديالجهديغطيهالذيالوعيلكن،الواعيةالإرادةممارسةيمكن

وكل،بالذاتوعيفهوأخرىجهةمنلكن،للشريعةالإنسانيمتثلكيضروري

لانكونكيبهنقومالذيالمجهود.النيةسوءمننوعايستتبعبالذاتوعي

الاستقامةلممارسةمجهودايبذلفالذي.نبدوكيبهمنقوالذيالمجهودعنيتميز

ذلكورغم.بالضرورةكذلكيكونأندونمستقيمايبدوتجعلهبأعماليقوم

العربيةاللغةتتضمن.فيهنبقىأنيجبلالكنالوضعهذانعيشأنيجبفإنه

،كرم،كرم:الآخرينعلىالتفوقأجلمنعموما،خصلةعنالإبانةفكرة

منبالذاتوعياالشريعةتطبيقأجلمنبهمنقوالذيالمجهودويفترض.تكرم

يطبقالذيالإنسانفإنهكذا.بهانفرحوتطبيقعملحالةفيأنفسنانرىخلاله

،بالذاتللإعجابميلانفسهفييولدبالخير،يقومكانولوحتى،الشريعة

حدإلىيوشكللشريعةيمتثلمؤمنكل.وللآخرينللذاتوإظهارهالتمجيدها

للكلمة.اللغويبالمعنىمنافقايكونأنأي،ممثلدورتأديةبصدديكونأنما

يرىبأنإذنالأمريتعلق.رأى:الأصلمن،بالرياءالنفاقهذاالصوفيةويسمى

حتمايضلالرياءفخفييسقطالذيوالإنسان!الآخرونيراهأونفسهالمرء

ماوهو،النفسبمجاهدةوذلكبالذاتالوعيإلغاءإذنالضروريمن.اللهعن

الذيبالذاتالوعيإلغاءبلالذاتإلغاءيعنيلاالذيبالفناءالصوفيةيسميه

الذيالإخلاصوبلوغالرياءتجنبهوإذنالمشكل.والتصنعالعجبأصلهو

هوإذاإليهللإنسانسبيللاشيءوهذا،وجودهحقيقةالمرءاكتشاففييتمثل

الصوفييقول.بهوعينادومايتجاوزفالإخلاص،الإلهيالعونعلىيحصللم

افلأصصم!احتاجإخ!إصاإخلأ!مفيشصروا"متم!:السوسييعقوبأبو

تذكرنابطريقةالإخلاصالقشيرييعرف243.،القشيريةالرسالة".إخلاصإلى

"اكخ!إص:سابقابهاستشهدناالذيالمقعلعفيالحسيديةعنبوبرمارتنيقولهبما

إلصالتقرببطاعتهيريرههـأن4بالقص!،الطاعةفيسبعانه،إحق،اإفراد

242.،القشيريةآخرأالرسالةشكلءأبه!دوقسبحافالله

"تصنكىعنوالابتعاددثهالتقربهذاغيرآخرلشيءنسعىأنيجبلا

المرجع،نفسإخلق"امنم!2م!بةأو،الناسعن!محمرةامحتساب9أإمخلوق

مننوعينبينعشر،الثانيالقرنمنمغربيصوفي،الدقاقويميز242.
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"التنقبمهوالذيوالصدقإخلق"اص!إحطةعن"التنخصهوالذيالإخلاص

هوالمخلصالإنسانأنيضيفثم243.،المرجعنفسالنغس".مطالكةمن

.الذاتوحبالعجبمنسلممنفهوالمخلصأماالرياءمنسلممن

هنامكانلا.أوقاتبلمدةمنهناكليس!،القلبفهوالثانيالمستوىأما

اختفى.المتميزةالأوقاتهذهفياللهمنهبةشيءفكلالشخصيلطمجهود

الإنسانحبيكمن،هنادثهوحياتهللهاإلىكليةيتوجهفالإنسان،بالذاتالوعي

مبادرةكلأنمداماولكن.مراداواللهمريداالمؤمنيصبحالمستوىهذافي.لئه

اللهيقذفهالذيالحبهودتهالإنسانحبأنوبما،اللهمنالأمرحقيقةفيتنبع

حيثالسرمستوىهوثالثمستوىفينفسهيجدالمؤمنفإن،القلبفي

تجربةعندئذالصوفييعيشالمراد.هووالإنسانالمريدهوالحقيقةفياللهأن

منمستوىأعلىهيالتيالطوارقخلالمننفسهأعماقفيالإلهيالفعل

الوجود.مبدأعلىالإلهيالفعلتجربةإنهالها.مدةولالحضيةوهي،الأحوال

حقيقةبذلكيعيالذيالإنسانفياللهأعمالعندهاوالأعمالالأفعالتصيح

16(،)ق.الوريدحبلمنإليناأقرباللهبأنالقرآنيالقول

كانتومهما،الأعمالمستوىعلىحياةتستدعيالإيمانحياةأنوبما

ومكانتهاالأعمالمسألةيخصوفيما،نلاحظفإننا،الإلهيةيعةالثمرحولفكرتنا

التوحيديةالدياناتفيالروحانيينأنوأخطارها،أهميتها،اللهعنالبحثفي

فإنكلهملهمبالنسبة.متماثلةتجاربوعاشوامتشابهةمذاهبتبنواالثلاث

حجابينتصبأندونالخيروفعلدتهالامتثاليلي:مافيتتمثلالإشكالية

المسألةفإنالمنطقيةالناحيةمن.الإنسانيوالفاعلاللهبينبهانسرالتيالأعمال

يمكنلاأنهوهلةلأوليبدومكانفيأنفسنانضعأنيجبإذحقيقيا،مأزقاتشكل

الواعيةالذاتعلىيحيلالذيالفعلبينوسطمكانوهو،فيهنضعأنفسناأن

والحال28.الطمأنينيةإلىيؤديالذيواللافعل،اللهمعللقطيعةوالمحدثةبالفحل

وصكوناللهحبفيالكماليرىصوفيمذهبوهو،ائروحاطمئنانمذهبأوالطمأنينية:أ(ش!ألا"283-ح+ا

الكيسةاعتبرتهذاتها.فيالتفكيرعنالذاتخفحيثالإلهيةللمشيئةكاكلاسنصلإمفيالروح

الإسبانيويعتبر.الفضيلةبأعمالمللضجهدوبذلالنحمةمعالتعامليرفضلأنههرطقةالكاثوليكية

عنهدافعمنأكبرلكن،المذهبهذامؤسسول!االاا(451ح75ا)30،)أا2؟ا-ن!وحلأمولينوسديميكيل

المزجمالاأ.6442،اح+هلاا،5غويونممداالفرنسيةالمتصوفةكانت
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ثمنتصورأنهوالحل.الصوفيةمنلكثيربالنسبةإغراءشكلتالطمأنينيةآن

نأفيتكمنللعملالوحيدةالقيمةبأنعميقيقينعلىفيهانكوندرجةنبلغ

الدرجةأنإذنيبدو.الإلهيةبالإرادةيتحدالمؤمنفإنبهبقيامناوأنه،أرادهالله

الإتحادهذافيتكمن،للشريعةوالامتثالالأعمالمنانطلاقاللإتحاد،الأولى

الإلهية.بالإرادة

الإنسانوارادةاللهإرادة

بهلاحقةاللهفيإرادةوجودمجردأوطبيعةنفسرأنصعبلاهوتيمشكلإنه

لهذه!لحكنهل؟نفسهخارجكانشيءأياللهيريدوكيفلم.ذاتهعنوخارجا

بالحكمةعلاقتهاماتظهر؟فكيفكذلكتكنلموإن؟أبديةتكونأنالإرادة

الحكمةهيأمالحكمةمعمتطابقةهيهل؟اعتباطيةإرادةمجردهيهل؟الإلهية

مأكانتتجريدية،الثلاثالتوحيديةللأدياناللاهوتيةالأنساقفيذاتها؟

لأنهاعندهانقفأنيمكننالا.ومتعارضةمتنوعةنظرياتصياغةتمت،صوفية

مماالعكس!.علىتامتوافقوجودتفترضأنيمكنلالكنموضوعنا،تهملا

التجريديةالمسائلمستوىعلىتظهرحدةالأكثرالتباعداتفإننتوقعهأنيمكن

العقل.عملمجالحيث

باللاهوتالأمريتعلقعندماحتىالروحيةالتجربةعنيبتعداللاهوتلكن

،أفكارهفيستمدباطنيامنحىاللاهوتهذايتخذعندماخصوصا،صوفيالمسمىا

الأفلاطونيةومذاهبللغنوصالإنسانيةالأنساقمنبل،اللهكلمةمنليس

ذاتاليهوديةالكتاباتلأغلببالنسبة،ذلكقلناكماالأمر،هو)كماالمحدثة

علىإلاالصوفيةالروحتعتمدلا(.الوسطىالقرونفيوذلكبالقابالاالعلاقة

ذلك،منالأكثربل.اللهبهاأوحىالتيالطريقإلاتعرفولا،الإلهيالكتاب

يكونأنصلواتهافياللهوتدعوالطريقهذهيعرفهامنهواللهبأنتقرفهي

ؤفشتعيم،ضايخ!آلرب....غففيكلشئق!.غرفبصربيا"طرقتلها:سندا

طرقة"ائق!غاتؤئكفق،أخقاككلاثودتحاءئبللث.الفريقا!خقاةئكفقيري!

.9،،25،84،ميرايلا

إتئ!لأئصكيقا،أشفثافبصالفيريق"غوفيص:الآياتهذهأيضالنذكر

1438،،المرجعنفسإلصص((أئتلأئتيرضاكأ،أغقلأنغففيص..نخديمصرقكث
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نغس"اشم!فيإخققنبصؤخ!.خختككلأشف!.قييغ!ربياو"غففي!أوه

الله،إرادةتحقيق:واضحةجدإذنالمقدساتحمابنصوصأ.أ86،،ا!موجي

والإجلالالحبفيالإلهيةالهيبة)أيالخشيةفيبهالإتحادوبالتاليسبلهإتباع

.الصلاةفيبهالدعاءيجمبماهوهذا(،والتذلل

قالهمافسنذكرالوسطىالقرونفياليهوديالتصوفيخصفيما

"تتحقق:.438.صالقابالا،أصولفنيجيرونمركزقابالاحول.شوليمج

نأ!برلالتكل،اكلادةاستبطانفيالحافانا!،ترقصخ!إلمنللهالكودة

أنانيه،صلعنوت!غوتترصزف!كلالتكر!،وفيايارج!نحوتأثيرهارمارس

أماالكليا".الدا!ة"9"ال!نيا"الاوا!ةبيناكتصالأبه!،باللهاإتصالبافتغوز

بالطبع.،(.اللهإلكلللكو!ةايرصههض!وساثلفصصلصااإمتتالواالوصايا

الخطرفإنوإلا،الصلاةإليهتصبومابالضبطهووذلكدتهالمبادرةتركيجبفإنه

اللهإرادةنحققأنناندعيعندماوالآخرينللذاتبالنسبةماثلايصبحالأكبر

نأ،شوليم.جذلكإلىيشيركما،أيضايحدثأنيمكن.نحنإرادتنامنبقرار

بهذا943.المرجعنفسسطربهه"توافقإلصيتحولللا،1!ةالحوفي"التوافق

هنسي:جوداابن،جامالييلرابانيقولهكانمايوردالكاتبفإنالخصوص

عنافنإلا!ت!؟إلا!تهمنيجطح!إلادت!إرادتهمن"اجطلماأ!4ثه+كاه!31

إرادت!"أمام!النهيردةإ،1يخن!صصإدادتهأما!إدا!ت!

أتجثاة،"يا:الزيتونجبلعندالمسيحصلاةجيدانعرفالمسيحيالوحيفي

لوقاإدادئ!"تجلإراديخصلآيتخقؤلجن.ائخأسقهب؟غئكلكيزأقنينئتإن

فيصمااكدضفوقإرا!ت!)التت!قق:92الربانيةالصلاةفيونقرأ22.42،

علىهناسنقتصر،الكلماتهذهبعمقالمسيحيونالصوفيةتدبرالسماءا(.

فيمتمرسةغيرأرواحاهناكأنإلىالقديسةتشير.الأفيليةتريزالقديسةذكر

يتملكمايكرلمالكالممناخوفاأق"تتوصم!فهيلذلك،بإرادتها"التضحية"

بأشياءتتأثرزالنةؤأنصاهصايقيقةلكن،(.اللها!إتخشصتكرلمأنصا9

"يستيقظفرصهمحلوعن!،اللهمبرتخصالتصاالسانلفيحتكلالكالم

لبأتي،إسمكلتقذس،تالموافيالذي"أبانا:بتبدأمسيحيةصلاة:عأثه!3للا310ح3أو3اثهاظ

مالناواترك،اليومأعطناالجوهريخبزنا.الأرضعلىكذلكالماءفيكما،م!ئيئتكلتكن،ملكوتك

المترجم.الريرامننخنالكن،تجربةفيتدخلناولا3.علإلنالمننحننترككماعلينا،
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في.الثانيالفصل"،اللهحبحول"أفكارالشفصكل"،بمجرهماإحساسا

بقئلآت"لئقئفني:الأنشادنشيدمن12،الآيةوبخصوص،المواليالفصل

فلنبفنه!االخ!سة،ا!حبيبة))أيتصا:اللهلسانعلىتريزالقديسةتقولقمه((.

هصتبقكل4ولهالاأولأ!34الكالممحبكلصلكادبأقالروح!فيصات!شصا!دوجة

هراعلكلاصول1سكادةتكادلسكادةأبه!!وطمأنينتصايقينصاصلىعلكل

هنا!يبقصلاب!يثاللهبإ،1!ةثيقا9اكا!اعن!هاتتحر92.فالرالغضل!

الهـغبات9أالكلماتفيتت!لكلك،واح!ةلارادةإلاوجودا!.فرقوبينصابينه

عنتعبيرااللهبهايأمرالتيالأعمالتكونأنإذنيحب".الأعمالفيبل،فقط

والإلهية.الإنسانيةالإرادةاتحاد

تحتلى،القرآنيةالنصوصمنالمستوحاة،الفكرةنفسفإنللإسلامبالنسبة

وهو،الرضوانأوالرضاوهومهممصطلحهناك.الصوفيةعندمركزيةمكانة

بمعنىا؟4المزمورفينجدهاايتيولةث!!3راسونلكلمةالساميالأصلنفسمن

غئقؤفضوأغئفئم)فصتنألقةكثى!ا:الأصلهذاالقرآنيستعمل.الإرادة

طيي!ىخنهئةؤثضوأغئفئم!لأرضكلتةا.91،المائدة(!قورأفق!يئم!طصيت

ثنصبورمحماقةاقتغمنال!ةي!!يفيصيى8.،البينةخايرر"!ثن

أفثقا)را27-28الفجر،:الجميلةالآيةبهذهونختم.16،المائدةالتملالم!،

مر!صتة!ازجمتةأرجميرإلرزوربألئف!قأئفقئئة

الإرادةاتحاديميزماوهو،متبادلانوالرضوانالرضاهذاأنكيفنرى

الرضاكانإذافيماالسؤالطرحوقد.الرضوانفيالإنسانيةوالإرادةالإلهية

هبةأي،حالأنهأم،الاكتسابمننوعفهوبمجهوداتهالإنسانيبلغهمقاما

الأطروحةعنخراسانصوفيةيدافع.القلبفيبهايقذفاللهمنخالصة

بينالجمعالقشيريويحاول.الثانيالرأيفيرونالعراقصوفيةأما،الأولى

ونصايته،ا!مقاماتمنوهكلللكبر،مكتسبةالوضا"ب!ايةأنبقولهالرأيين

منلأنهمرضحلهذا228.،القشيريبم!تسبةااوليست،أإحوالاجملةمن

.رضادويمنحهاالإلهيةالإرادةيحققكيبمجهوداتيقومالمؤمنأنالبديهي

كلمةفي.والعجبالغرورإلىبصاحبهيذهبأنيمكنهذامثلمجهوداولكن

يقول.اللهبفعلإلايتحققلاشيءوهو،خالصةالنيةتكونأنيجب،واحدة
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ف)وامحلموألقضاء...علرالمح!مقعتر1صأف3هـ)الرضا:الدقاقعليأبو

)فق)رير!رعنهبمطص3إ)لمحؤوثسبحانة،يرضرعني!اطص3)يعبطص

228-922ص:،يةالقشيماصةالرساسبحافه،،

بهركميتمحملتةإل!ينوللنيضلرعروط)قاوموسىأنويروى

ل!،ثساجطصامالسللفخر!وسعليهق!يؤطصل!ص*3إفصفقاوعنين

!ش!-إرر!ايى!تاابخماياتمالرإلية:دأوح!ئمة)متضعا،

ذاته،حدفي،يمكنهعملأيهناكليسفإنههنامن922.،القشيريةبقض!ئبن

ذاك،الإلهيبالقضاءالإنسانيقبلأنهوالأواطالشرط.اللهرضايضمنأن

المشيئةفإنبالفعل.بهعلاقةولهيمسهالذيذلكأي،"بهبالرضاأمر"الذيالذي

المطلوبفإنوبالتالييعرفها،أنيمكنلاالإنسانأنلدرجةمتعاليةذاتهاحدفي

يضنوهوالإلهيةالمشيئةضديتمردإنسانالنتخيكبها.يرضىأنفقطهومنه

التيالمشيئةبهذهالقبولفيالحقلهافعيس.الإلهيةالإرادةفعكمنهوتمردهأن

المرءكونفكرةقبوليجوزلاعامبشكل.يقينبذلكلهوليسوجو*هايضن

بالآلامالتعلقهو،الأولمنقريب،آخرخطأثمة.ذلكأرادللهاأدتبحجةا؟صافر

أكثريقربناذلكأنمناضنابها،ننعمالتيالخيراتمنأكثرلياضحيةنحنانتي

الزهد،قيمةفييبالىبشريتقديربمجردهناالأمريتعلق.الإلهيةالإرادةمن

أبيابنعليابنللحسينقيلوقد.الحقيقيالرضامنالنقيضعلىيوجدتقييم

والسقمالكنص،منإل!أحبالغقر:يقولىذدأبا"إز:عنهماالقهرضيطالب

علكلاتكلمن:فأقولأناأماذد،أباالله،حم:فقال،الصحةصنإلصأحب

القشيرية،الرسالة((وجلىعزاللهاختار!ماغيريتمنلم!لهاللهاختيارحسن

023..ص

نأإذ،الطمأنينيةمنلنوعالرضامذهبيتحولألاعلىالحرصيجب

كانهنامن.المنزلقهذاتفادييستطيعوالمالمسلمينالصوفيةمنالكثير

منبهتستكيتولأاينة،اللهتسألىا!أن:"الرضا:الدارانيسليمانأبويقول

!اضيا"بضل!لكنتالنادأدخلنصأنه)الوأكثر:بوضوحويقولالناد".023.

كلداخلكمونحالةفينجدهنزوعهيالطمأنينيةأنإلىهنانشير231.

عندالمسيحيةعرفتهوقد،للبوذيةتعودأصولهتكونقدربما.الصوفيةالأنساق!ا
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،غويونوماداممولينوديميغيلمثلمفكرينشخصوفيالألومبرافىوس

هذاضلفقدللإسلامبالنسبة.الكاثوليكيةالكنيسةوتحريملإدانةتحرضوقد

الهامش.علىالمذهب

حتكل،القلبمنالكواهية"إخراج!:أنهالرضاطاهربنبكرأبوعرفوقد

نحرصأنيجبلكن922..ص،القشيريةالرسالةوسرور"فرحعإكفيهيعونك

القلبسكونهوالرضاأنيقولالخفيفابنكانوقد.السروربهذانسرلاكي

عنالبحثيجبلألكن.اللهرضيبماالقلبوقبول،اللهبحكميقبلالذي

فيالسكوننفسههولأنه،نفسهالرضاهوفالغاية،السكونبهذاللتمتعالرضا

هذاإلىالقشيرييشير.السكونلبلوغوسيلةاعتبارهالخطأومن،الثهإرادة

حقه"شصودعنبحالهحببالرضاراحةبقلبهوجر4رضا!استلض"اذاالأمر:

فإنصا،الطاعاتواستطاء"إياصم:الواسطيبقوليستدلوهو023،،الرسالة

اللهأرادبماالرضاهوالرضافإن،القولخلاصة23.،الرسالة"قاتلةسموم!

بالرضا.الرضاهووليس،وبقضائه

،القرآنعنهايتحدثالتيالمرضيةالراضية،المطمأنةالنفسيخص!فيماأما

بنباهياعنهاويتحدثوالمسيحيينلليهودالصوفيةتجربةفيأيضاتظهرفإنها

الإسلامتأثيرمنهذايكونوقد،الإلهيالحبتتلقىكيمستعدةكروحباكودا

بوهرهما،فياإنابة،واالتسليم"يمنحع":القلب"واجباتكتابهفييقول.عليه

الربه!إخض!ءا)اأنوالحال.دئهالخضوعمنالتوكلوينشأ".للقلبالطمأنينة

أيضاا!ممكنمنلكن،سماويةغايهلصاتعونق!التوراةك!يدصنينشأ

وهنا".الناسإطراء9امت!احىجضبهوالغاسقةاكرادةفيفكلهيكونأن

شبيلككل"درئيص:35-37الآياتمنهنذكرالذي911المزمورإلىباهيايحيل

غئنئنخؤل.االخشبإلتىك،لتنقادايختإلتىقئبصأبئ.6شودثبهؤانكلؤضاياكأ،

"شلآقة:165للآيةنصلوهكذاأخميص".قييق!كص.ائباطلإلتىالثطيغن

"فكثرةففقؤفئبمق،نننبيكبتإمجئكلنجننيقة

تقولكتبها.منعديدةمقاطعفيمماثلةقيمعنالأفيليةتريزالقديسةتعبر

اؤافضاله!!علكللإحص!ابمكننا"ا!:الخامسةالمنازل،"الروح"قصرفيمثلا

خاضةإرادتناتعن"اا+اأثيى،حخيقكلاكادهنايكنلمإذاباللتاتاالمتلئة
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أصبرومازحقيقه،فينرغبأنيجبالضبه!اإكادافك!!إنه.اللهدةاإ،1رماما

!الأخرسوفيايياةه!!فيالطمأنينةستكيش!بلكتهالتص2الروسكادة

نأبمكنالكالمهضاأحراثمنشيرءفلا،تأثملمأواللهتنسلم!إنأإنصا،

...".إموتاحتكلوا!الخقر،وا!إمرضاا!صخوها،يكرد

خا+مة

معصراعفينفسهيجدالتوحيديالدينيالعقلأنحينوفي،إذنهكذا

البعدفإنوالمتعدد،الواحدبخصوصالفلسغيللاهوتالتجريديةالضرورات

نأشكلا.أمامهعائقامنهايجعلولاأهشاكلالهذهيكترثلاالأديانلهذهالحي

واحد،بأنهالإقرارلأنوذلك،الإلههذاماهيةنفهميجعلنالاواحدبإلهال!!لحان

.معدفهوالمعنىبهذاالوجود.نسميهمماشيئاليس!بأنهإقرارهوواحد،ومطلقا

غيرهوماكلمنللتجرددائمةدعوةهوالعدمهذافإن،الصوفيةتأملفيلكن

رغباتنامننفسها،الذاتمنوخاصةأيضاولكن،تالمخلوفمنالتجرد:الله

المسيحيونالصوفيةيسميهماأوالزهد،منبنوعالأمريتعلؤإجمالاوأفعالنا.

مايوازيانهكما،والحيالمعيشمستوىفيتتحققمجاهدةوهوالتطهر،بحياة

تؤديلاالتنزيهيةالطريقلكنالتجريد.مستوىعلىالتنزيهيةالطريقتشكله

هللكن.عنهالتعبيريمكنلاكمااللهبلوغ!لحكنلابأنهالاعترافاللهم،شيءإلى

موجودعنبالكشفتسمحهلبالأحرىأوما؟شيءإلىالمجاهدةحياةتنتهي

أمامذلكوفوق؟الإشراقيةالحياةأمامالبابالطهريةالحياةطريقتفتحهل؟ما

حبتجربةيعيشونالذينللص!وفيةبالنسبةذلكفيلفمكلا؟الاتحاديةالحياة

حلم؟هومجرداللهحبأليسلكن.اللهإرادةفيإرادتهمجعلواوالذين،الله

وذنبويحديثالإسلامفيللقدر؟الخضوعفقطهوإرادتهتحقيقأوليس

يفسر(.هريرةأبيعنمسلمالرهر(()رواههواللهفإقالرهرتسبوا))ا!:دلالة

وبالتالي،اللهفعلمنهيبناتنزلالتيوالمصائبالحوادثكلبأنالحديثهذا

الدهر.موضعاللهيضعالذيهوالإيمانلكن.اللهسبهوالدهرسبفإن

للمؤمنبالنسبة.!الفةالطصثمرثعو)فإف:الحذيثلهذاأخرىيةرواوتوجد

إلىالقدرإرجاعهوليس!القدرإلىاللهإرجاعلأنإقناعاأكثرالروايةهذهشإن
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ذاتليمستتجريديةمسالةهذهلكنهنا.تكمنالإشكاليةفإن،العمقفي.الله

واحدبإلهالإيمانيولدهاتجربةباسميتحدثونأنهممداماللصوفيةبالنسبةقيمة

أساسيةبصفة.الإيمانهذاوغذاءمصدرهيبكلمةيتكلمإيمانلكنه،شكبلا

بصفتهأهميةيكتسيالذيهونفسهالرسالةفعلبلالرسالةمضمونليسفإنه

الله.إلىللسلوكمحركا

أهميةمنويقللموسىشريعةينسخالذي،الإسلامإلهأنالبديهيمن

إلهيكونأنيمكنهلاكمااليهود،إلههويكونأنيمكنلا،إسرائيلمعالعهد

الإيمان،مسلملكلبالنسبة،يشكلهالذيالخطأعنيكشفأنهبماالمسيحيين

الدياناتفإنالمستوىهذافي.المسيحيةأساسهوالذيوالتجسدبالثالوث

نأيعتقداليهوديلكنبعضا.بعضهايقصيأنإلايمكنلاالثلاثالتوحيدية

التيالكلمةخلالمن،اللهأنالمسيحيويعتقد،المقدسالكتابفييتكلمالله

،القرآنفييتكلماللهأنفيعتقدالمسلمأما،الأناجيلفييتكلمبشرا،تجسدت

الثلاثالدياناتلصوفيةبالنسبة.والأزليالأبدياللهكا،مهوالقرآنأنبل

،للذنوبوغفرانهرحمتهعنيعبر،للإنسانالثهحبعنيعلنالكلامهذهفإن

التيالطريقيسلكونمنبجانباللهأنأيضايعنيفهو.الخلاصيةإرادتهعن

في.اللهمنالنابمالحبعنبحبهيجيببأنللمؤمنتسمحوالتيبهاأوحى

نكشفأن،الطرقلهذهوصفناخلالمن،المتوقعمنكان،الظروفهذهمثل

اليهود،الصوفيةيقولهمابينتوازيوأشكال،تماثلات،عميقةتشابهاتعلى

التأكيديخصفيماجوهريامتفقونفهمأخرىجهةمن.والمسلمونالمسيحيون

لهم،اللهعونبفضلاللهبإرادةإرادتهماتحادهيوالتي،تجربتهمصدفعلى

هؤلاءكلعند،التجربةهذهيميزما.للإنسانللهاحبأذكاهاالتيدئهحبهموإرادة

لي!ستأنهاأي،اللهمنهبةكأنهابهاالإحساسيتمأنههو،التوحيديينالصوفية

يحدثكشفخلالمنروحيوحيإنها،النفسيلكيانهمخاصنشاطنتاج

يجتاحثم،"نادا"لاشيء،وجعلهإلغائهفيتشرعالذيالنشاطهذامعقطيعة

وحيهخلالمنأولايتكلمالثهفإنهكذا.الكيانهذامكانتأخذالتيالروح

بحيثالثلاثالتوحيديةالدياناتفيالصوفيةيتلقاهلوحيداالإلهوهذا،وتنزيله

الباطني،،الروحيالوحيطريقعلىيقودهمالذيالمرشدلهمبالنسبةيصبح

حب.ككلمةفيهوتعيشتحييه،القلبإلىتنفذالقلبتخاطبالتيالكلمةحيث
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الراجالفصل

الصوفيةالتجريةاشكال

المحدثةالأفلاطونيةلغة

أساسيةملاحظةثمة.حذراوالتوازياتالتقارباتعنبحثنايضلأنيجب

لواحدةاالديانةداخلالمختلفةالباطنيةالمذاهبمنكبيرعدديوجد:نفسهاتفرض

داخلمتضادةالأحيانبعضوفيبلمتباينةتصوراتنلاحظأنيمكنناونافسها

فضاءمنننتقلالأمرعندمايكونفكيف،الإسلامأ،المسيحية،اليهوديةالديانة

نأ،المتعددةالمتغيراتهذهداخل،الممكنمنأنهغيرآخر؟دينيفضاءإلىديني

أخرىنزعاتمعالثلاثالدياناتإحدىداخليظهرمنحىأونزعةتتعارض

وتتوافقتتلاقىأنالنزعةهذهلمثليمكنحينفي،الديانةنفسداخلفينشأت

العثوريمكننافإنه،ذلكعلىوكمثال.أخرىدينيةأنساقداخلتنبئقنزعاتمع

الوقتفيالإسلاميأوالمسيحيالعرفانداخلالحسيديةالنزعةقيمبعضعلى

.الحصريبمعناها(للتوراةالباطنيالقابالا)أوالتفسيرمعتنسجملاالذينفسه

استعراضىنروملافإننا،العلاقاتمستوىعلىالتعقميدلهذهونضرا

أفكارها.عنخلالهامنتعبرالتيالأنساقوكلالروحيةأجماعاتاكلتصورات

شكلا؟الجوهريهومالكن،جوهريهوماإلىنتوجهأنإذنالضروريمن

الصوفيةيميزماأنلناتبينقدأنهبمالكن.تعريفهنحاولأنالاعتباطيمنأنه

سنستمرفإننابالئه،علاقتهمتجربةوعمقصدؤاعلىتأكيدهمهوالتوحيديين

دونما،تجربتهمحوليصوغونهاالتيالخطاباتدراسةعلىمجهوداتناتركيزفي

إلىإلايحيللاتعبيريلشكلالمنضمةالأشكالعندتامبشكلللتوقفالحاجة

يمكنالتيالخصائص!كليشملأنيمكناللاهوتهذافمثل.عرفانيلاهوت

ولوحتىمجردامفاهيميابناءايبقىلكنه،تلكأوالتجربةهذهبشأنتبليغها

تريزالقديسةأبانتفقدالخصوصبهذا.نفسهالصوفيطرفمنصياغتهتمت
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فيمثلاتضيرفهيوالحذر،الحصافةمنالكثيرعن3!غ،أ3خ3ح7ول"4أاغأالأفيلية

ألخ!اوالخضلاءالقريسينمنأر"الكثيوإلى""الحياةكتابهامنالثامنالفصل

دغم،تجرأت1ا!ل!يخكلوالملولكنصموالطاة،الرعاءفهـائ!حول!تبا

علمتهعما11ديثبإصعانصأإمر.لكناهضاعناي!يثعلصتهـاض!،قلة

لأسقفتريزللقديسةرسالةمنبمقطعكذلكإيابهإ".وسنستشهدالتجربه

عن"ابحثموضوعمقاربةبهاتمتالتيالطريقةمنموقفهاتوضححيثأفيلا

أودافيلاجوليانالأبمئلالدينرجالمنمجموعةطرفمن"اداخلينفسك

بطريقةرحليلهبرأجهـلياز"الأبفإنللقديسةبالنسبة.لاكروادوجانالأب

محيفلنايوض!أزمنهننتطرلان!ن...سيثةبطريقةانتصل!نهجيرة

علينايببصيفلنايبينأنبلإمخلوقابالنو،اال!لوقالكيرالنوريتحر

مالنايبينأقأيضاصنهنتوقيلاإننانخسه.اللهفيأنخسناعننبعثأن

يكونأنبمكن!يغها!9بخالقصابكمقمتحرةتكوزعنرما2الروبهرحس

ا!حالةهض!مثلفيتكونعنرماالروفىأقرأيكلفيبينصما.فارقهنا!

فكلبإمكانهصانأنهلو9،الأسئلة4هضبمثليصتمأنلل!!را!يمكناإفإنه

((.وا!مخلوقايالقبينالخوقجيرايرسأنلاستطاءذل!

بالئهالإتحادطبيعةبشأنتريزاالقديسةتستبعدهاالتيالأسئلةهذهأنغير

خلالمنحلولالهايجدأنالصوفياللاهوتيصعىالتيالأسئلةبالضبطهي

مذهبعلىيعتمدتفسيرانجدأنيمكنناأيضا.ومتعارضةبلمختلفةمذاهب

الجذورالعرفانية،ذيالتجلياتمذهبحتىأو2الشهودوحدةأوالوجودوحدة

ماإنتلافيها.يمكنلاأنهرغم،المذاهبهذهعلىينصبلناهتمامناأنغير

نضربوجهةنؤمنهناونحنذاتها،الصوفيةتجربةهينضرنافيأهميةيكتسي

نجعلأنيمكننالكنعنها،التعبيرأوإبلاغهايمكنلاالتجربةهذهأنشك.لاتريز

أها-ح؟ح؟5"حول!أهيا-

إثباتعلىقائمةالشهودوحدةأننقولأنممكنالشهود،ووحدةالوجودوحدةبينالفمرقيخصفيما2-

نأحينفي،يراهفكانه،دتهاستحضارهشدةمنالاهدغياببممنىيكونهناوالإتحاد،اثنينوجودين

نهادبقول.والمخلوقاتاللهبينالتمييزعدمحيثمنحلولفهيواحداوجوداإلاتثب!لاالوجودوحدة

أرىلا9:الصوفيقالإإذا:5.عبى،4991،المعرفةدار،الصوفبةالتجربةفيدراسةكتابهفيخياطة

وحدةحالفيفهو،!فيهاللهوارىإلاثميئاأرى"لا:قالوإذا.شهودوحدةحالفيفهو،!اللهغيرشيئا

المزجم..وجود
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موضوعا،الصوفيةتجربةموافقةأومطابقةغيركونهارغم،الصوفيةلغةمن

دومايتحدداللغةأسلوبإن.ومفيداغنياتعبيريانمطاتشكلأنهاحيثلشافكيرنا

المتصوفةلغةأنشكولا،والعامةالحيةللغةالخاصالاستعمالمنانطلاقا

والمعقدةالغامضةاللغةعنابتعادهميفسرمما،الحيالمصدرهذامنشمثمكل

نأيمكنناكيكافتقريبيبشكلبعضابعضهاتترجماللغاتأنوالحال

الاختلافاتحقيقةمعرفةمنهذايمكنناقد.ومعانيدلالاتمنتحملهمانقارن

مختلفبينبالخصوصبلالصوفياللاهوتأنماطبينفقطليسالموجودة

أنهاأماللغةعلىالاختلافاتهذهتقتصر.هلالروحيةالتجاربتعبيرأشكال

جوابا.لهنجدأننرجوالذيالسؤالهوهذا؟اللغةعنهتعبرمابجوهرتمس

الإغريقيةالثقافةمعوقفة

هذامحدد،فكريبإطار،تقنيقاموسهيحيثمندائما،اللغةترتبط

التاريخيةالناحيةومن.حضاريونمطمعينئقافيبنمطرهيننفسهالإطار

بالفكرانتشارهاطريقفيالتقتالثلاثالتوحيديةالأديانأننعلمفنحن

وأوالمسيحييناليهودطرفمنسواءالفعلردودمنالرغموعلى.اليوناني

وهيمنتبسرعةنفسهافرضتالإغريقيةالثقافةأوالهيلينيةفإن،المسلمين

المقدسالكتابلترجمةكانوقد.والصوفيالفلسفي/النظرياللاهوتعلى

الروماني،الإغريقيالعالمفيإسرائيلولشتات3،السبعينيةالترجمةخصوصا

منطوقة،أبمكانتمكتوبة،الإغريقيةالكلماتإن.التحولهذافيكبيردور

تفسيرهانإذنموذجيةالإسكندريفيلونمؤلفاتوتبقى.إغريقيةأفكاراتحمل

-4ء-
واتوفيقيهنزعهالمقدسالكتابعلىادخلاليهوديةنلشريعةوالرمزيالمجازي

يدعلىتمتالتوراةترجمةفإنالأسطورةحسب.اليونانيةباللغةمكتوبةالعبريةالتوراةأوالتاناخمنن!خة3-

وسبعيناثنيفإنأخرىأسطورةحسبالميلاد.قبلالثالثالقرنفيبالإسكندريةمترجماوسبحيناثني

أطلقذلكبعد.متطابقةالترجماتهذهأناكتشافسيتمثم،منفصلةبصفةالوراةبترجمةقامواعالما

المزجم.المقدسالكتابلمجملالقديمةاليونانيةالنسخةعلىالاسم

بالخصوصلمصطلحااستعمالتم.لتأثيراتامنمزيجعلىالقائمالتركيبيأوالتلفيقيالمذهب:3ء6أل!ث!أ(خ53+ا4-

دينيةومكوناتتأثيراتمنانطلاقانئأتالتيالدينيةالتوجهاتعنلتعبيرالأديانتاريخميدانفي

الأديانعنتختلفالتركيبيةالأديانفإنهذهالنضروجهةمن.التركيبمنلنمطخضمتمختلفةوعقاثدية

المترجم.والهندوسيةالإسلامبينتركيبيةهيالتيال!يخيةالديانةهناالأمثلةأهممن.وحيانيةالمسماة
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النزعةهذه،الرواقيةإلىبالإضافةوالأريسطوطاليسيةالأفلاطونيةتمزجتركيبية

قدفيلونيكنلموإن.أفلوطينعندالمحدثةللأفلاطونيةمهدتالتي5الرواقية

غيرعميقا.كاناليونانيةالكنيسةآباءعلىتأثيرهأنإلااليهودعندقبولالقي

العرفانأشكالمختلفوالمحدثةالأفلاطونيةلتأثيرخضعواأيضااليهودأن

بل،المسيحعهدعلىموجوداكاناليهوديالعرفانمنشكلاإنبل،اليوناني

كتابهفيحك!33+اهط3.ثح!اهطحشوليم.جيكتب.قدماأكثرجذورلهوكانت

اليصودبه!التصوفأشعال"أولأن"اليهوديالتصوففيالكبرى"التيارات

أإعلكل...اا!ملأأوللملكوتإليهيرمز!ماالكرلثىيرمز64الكرلتقتصوفهو

بالنسبةأنهيوضحشوليملكن7".والصرمسيينالياغويقللكرفانيينبالنسبة

نغسعلكليكتمرمحونهورغم"الص!فصيىليصودبهإ،فإنالقديمةالمرحلةلهذه

عمقهصنتنبيلكةخ!إلمننضرتهعنيكبرأنهإلاإموضوعات،أإفكاد/اا

ممانفسها،تفرضأنالمحدثةالأفلاطونيةلغةتلبثلاالأحوالكلفي(1.الرينكل

،م.ق003حواليالفينيقيزينونالصهيرالعالميدعلىتأسستفلسفيةمدرسةالرواقية:أحأهأ553+ا

السعادةومفهومالفردسعادةتحقيقهوالحياةمنالغرضبأنالاعمادإلىالروافيةالمدرسةروادويذهب

وإخضاعالعاطفيةالانفعالاتفيالتحكمفييتمثلوإنما،المطلقةالرنجاتإشباعفييتمثللالديهم

المزجم.العقللسلطةالأخلاقيةيسوالنزواتالرغبات

التصوركلمنالهدفهووذاك،العلويالعالمأسراربمعرفةيعنىتصوتهوالإلهيالحرشتصوف

تقطنهاقصورلسبعةالقمةموقعالعرشيحتل.الخلقأشكال!صلفيالأسرارهذهتمثل.الصوفي

يسمىبماوذلكالخفيةالمنازلهذهبترقيالصوفيةالمجاهدةوتسمح،تراتبفيمنضسةعلويةساكنة

النفصنقاثصقصرصموزكلبوابعلىتتغمبأنرحلتهافيالروحعلىيجبإذ"،العرشإلى"النزول

المزجم.(نسانيةلإا

كالسحرالعلوممختلفإليهوتنب،الآلهةورسوليونانيإلهثه++ح(33،1+أ5أعء+ا3ولأ5لن!بة

نبيأناليونانقدماءاعتقدوقد.الآلهةكبير"زيوس"ابنوهو،والحكمةوالكتابةوالخيمياءوالموسيقى

بئلاثتعالىاللهوصفلأنهتعاليمثلاثةحملالذيأيطريسميجيسطيسوبلقبهرصهوإدريسالله

حيثومنوالطهارةوالتنكالتوحيدالهرمسيينصفاتمن.واباةوالحكمةالوجودهيذاتيةصفات

ولس!"30أ03العرفانأننجدلذا،والروحللوجودالعامالصورفيالغنوصيينمعيشتركونفإزكمالعقدة

سجنأوقيدالجسدأنأيضايعتقدونالذينالهرمسيينبادئأهممنالعليا،المعارفعلىالحصولأي

كانواالهرمسيينأنهوالأساسيالاختلافأنكير.الإنسانلروحالمحررهوالغنوصوأن،للروح

أحدثمخلصنحويتجهونالغنوصيونبينما،والحكمةالخلاصلتعاليمتجسيدهرصأنيعتقدون

المزجم.يسوعهو
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تكتسحبأنأفلوطينيمصدرذاتالصدورأوالفيضفلسفةمنلنمطسيسمح

الكوسمولوجية.أوالكونيةرؤاهورموزهخلالمناليهوديالفكر

المسيحية،مننسبياالمستوحاةالغنوصيةالنزعاتبعضظهورمنالرغمعلى

مؤسساتها،وبفضل،الكنيسةأنإلا،فالانتانأوبازيليد،سيرينتعندمئلا

كذلكالمؤكدمنالغنوصية.والترسباتالتأثيراتونجاحبفعاليةقاومت

يستطيعوالملكنهم،القاباليةالمذاهببغلوونددوارفضواالأحباربعضأن

بقدرمحضةروحيةاحتياجاتعنتعبيرافقطتكنلملأنهاتطورهاإيقاف

والذي"،المنفي/"المغتربالشعبيطرحهاالتيالأسئلةعنإجاباتهيما

عديدةلأشكاليتعرضحيثالإسلاميةأوالمسيحيةالبلدانفيأقليةيشكل

تتميزوسياسيةاجتماعيةوضعيةفييعيشحيثالأقلعلىأوالاضطهادمن

يبحثأنعليهكانلأجدادهالرببوعديحظىالذيالشعبهذا.بالدونية

كانواالعرفانيينولعل.للعالمالإلهيوالتسييرالتدبيرداخللوضعهمعنىعن

مصيريضعواأنعلى،وبنياتهلأصله،للعالمتصورهمخلالمن،قادرين

نأيمكنناالإطارهذافي.الخلقلعمليةكونيتصورداخلاليهوديالشعب

الإسلامفيالشيعةعندومثيلاتهااليهوديالعرفانأنماطبينتقاربانلاحظ

البشرية،مصيربجعلالأمريتعلقأيضاهنا.الإسماعيليالعرفانفيوخصوصا

هذالكن.وسرهالكوننسيجمنجزءا،الشرعيينمرشديهاالأئمةيعتبرالتي

السلطةعلىاستولواالذينالخلفاءأي،الغاصبينلسيطرةخاضعاأصبحالكون

الإمامهذا،الأرضإلىالغائبالإمامعودةالعالمصيرورةوستضمن.بنجاح

المهديبصفتهالزمانآخرفييعودأنبدلاوالذيالسماءإلىرفعالذي

لمثليكنلم.8خلاصيةدورةأوعهداويؤسسالعدلينشرسوفالذيالمنتظر

نضرةلاو9الألفيةالأفكارفلا،المسيحيةداخلمكانالهاتجدأنالتصوراتهذه

المخلص.المسيحلمجيءوالاستعداداننظارفكرةعلىمبنيمذهب:المياويةأوالمهديةحلملا،33أول،أ3ح+ا8-

المزجم

الميحأنفكرةعلىقائموهو،المسيحيينمنمجموعةأوصاطفين!ثامعتهقد:الألفيةأ!64اش!))أالاا،03+3و-

هرطوقيامذهبالكني!ةاعتبرته،الساعةوقيامالأزماننهايةقبلصنةألفالأرضليملكللعالمسيحود

ألفلمدةسيصفدالشيطانأنتنبأالذيليوحناص!3!ا،س!"ولالقامةكنابمنجزءعلىيعنمدأنهرغم

المترجم.سنة
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عرفانية."نشكونيةنضرةمعتنسجمللتاريخهاأتباعهأوفلورديجواشيم

إلىمتفاوتةبدرجاتتسربتالتيالعرفانيةالأفكارأننعتبرأنإذنبإمكاننا

البالغةالأهميةرغمهامشيةامتداداتإلاليمستالثلاثالتوحيديةالديانات

المذصبكانإذاأنهبيد.اليهوديةللقابالابالنسبةالأمرهوكمااكتستها،التي

الحكمة/الفلسفةهذيانإلىوجرهااليهوديةالروحانيةنقاءشوهقدالباطني

أما.حيةدوماتزاللاالمقدسللكتابالمتقدةالروحفإنالإلهيةأوالمتعالية

اهتمامنامركزتشكللاكانتوإذا،دينيةأهميةمنأبداتخلولافإنهاالأنساق

فيتأثيرهارغمالإسلاميالغنوصأنماطجانباسنضعتجاهلها.سنتفادىأنناإلا

دليلا.لهنجدأنيجبالذيالتأثيرهذا،عربيابنمئل،المفكرينمنالكثير

الغنوصينأوالعرفاني!قنقد

قامواالذينوالغنوصيينالمحدثةالأفلاطونيةبينجيداالتمييزيجب

كتابهمنالتاسعالجزءكرسنفسهأفلوطينأنننصىأنيجبلاكماباستغلالها،

لذيناأولائكصاوخصوالغنوصيينلدحض3ولهشأح4حش!ولولس!ء34الثانيةالإنيادة

أيضاهوقالمخلإالعالموأنالشررمزهوا2أوالصاحالعالمخالقأنيعتقدون

يذكرأنفبعد.الغنوصيينكلعندمشتركاتصوراكذلكينتقدلكنه،الشرموطن

أفلوطينيسخر،أقلولاأكثرلا،والروحالعقل،الواحد:أقانيمثلاثتوجدأنه

ب!ر!القبوليمكننا"ا!:المعقولةالموجوداتعددضاعفواالذينأولائكمن

توج!محامه"وبصفهأنهأفلوطينيضيفا!مكقواإت".بشأقغة4الفاالتفي!إت

محكلابت!عوهاأخوسومحناصوأف!إطورمناستوحوهاعناصرالنهنوصبلجنلرس

فيما.أماحقيقةصلمنتخلواعناصروهكلبصم،خاصةفلسغةيقسسوا

-15

-11

-12

كما،وفيل!رفلاهوتيع!ثر،الثانيالقرنمنالطاليدينرجل:أ،)؟ءهأ+اس!534)عع-2012(1)03)

مراحلثالأثعريتمالبشريةتطورأنيوضحأنحاول.الألفيةحركةروادمندينيومصلحصوفيأنه

يعلنالذيبالم!يحيبشرالقديم:العهدالقدسوالروحوالابنالأب:الثالوثفيالئلاثالعناصرمعتماثلا

ثم،والكني!ةالإنجيلإلىوالثريعةالقديمالعهدمنالالمالبتمآخربمعنى.الفارفليطمجيءعنبدوره

قيلفغدكتاباتهفيالنبوءاتلأهميةونضرا.الحبروحإلىتحولتاليالبثريةتمثلجديدةكني!ةإلى

المزجم.نبيأنهعنه

المترجم.الكونبنثمأةيتعلقمذهب:503ءأ+ه!هول

لمترجما.صيةغنرنضرأ:"،أاش!أولع؟3
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آخروعقلالكقل)الواح!،ا!مكقولةامهـجوداتاعلصأدخلو!الرسالتكثريفص

يقولحيتتيمصمحتابصنمستقاةفكرةكإنصا92(الرإلصبالياضافه،صاني

ذاته،فيا!حبمفيتوبرالتكلأإفكارايدسالكقلأنحيثفمن))إذن:أفلاطون

الأفعارهض،يشملالكالمأنتخكير!فيارتأسقرنغسههوالحونخالقفإق

سكوقحالةفيعقلإلكلخلصوا9الكلماته!!يغصموالملكنصم!شغسصا".

ا!متأمل،الكقلىأيضاهوال!به!ل4اكللكقلفأضافو!الكاثنات،صليشمل4

الكقلصكازإخالقةا3الروتأختصاوغالبااالخكو.الكقل،ثالثلكخلإإضافةبا

الصات"هو،أإف!إطوقبالنسبة،الكقلهضاأنويضنون،عنرهمم

كونهمورغم،الغنوصيينأنيعنيأفلوطينعنالصادرالنقدهذامثلإن

منأنهشكولا،فكرهفحوىيفهموالمأنهمإلا،بأفلاطونارتباطهميدعون

الإضافاتتلكأنويعتقدابتدعوها.التيالجديدةالإضافاتتقييمالصعب

المؤرخلهذانصانوردأنيمكنناأنهغيرالفكر،هذاداخلالمسيحيالحضورتشكل

جض،ياالياغريقكلالطابيهوعليصمأفلوطينمأخر"لكل:فكرتهتهافتفيهيبين

حولالإغريقيالمذهبوعكسامسي!كل".االطابيأكيىمضهبصم!،يميزالربه!

لنفسهالإنسانفيهيمنحتصورا،الخلاصعنوسلبياميكانيكياتصورانجدالفضيلة

عناصرفيصايرخلىاعتباطيةبطريقة9الكالمإلصنضرته"يغلخلأنالحق

الثقافياإلتزام!افينقصاهرايشكلالشخصكل.خ!إصهأجلمنحارقة

اللاعقكنيةمحانتصماأفلوطينحغيطةيثيراكخلاقصاإلتزا!باومسابل

س!.!س!أطش!!ا"3سبينوزاحغيطةتثيرا!مسيعيةالأفحا!داخلالتقطي4

اليونانفيأ4سريانيةأديانوجدتأنهيجهلالكاتبأننضنهذايجعلناقد

المسيحيالمذهبأنعنيغفلوأنهاهتماماتهامركزالخلاصمسألةمنجعلت

-13

-(4

يدخلللمعرفةوالمتعطثةالناقدةطبيقهجعلته.عشرالسابمالقرنمنهولنديفيلسوف،سبينوزاباروخ

الطبيعةفييكمناللهوأنالوجودبوحدةلاعقادهنبذهالذيالمتزمتاليهوديوسطهمعصراعفي

فيتأثر.اللهبطبيعةتعرفأنغايتههاومجازاتاستعاراتعنعبارةهيالدينيةالنصوصوآنوالكون

المترجم.عربيوابنالحلأجبتصوففكره

الآصطررةأبطالمنبطلحك!6ا!ه،أورفيمعالسر()منالأسراردياناتأوالريانيةالأدياننشأت

يخضعونأعضاءهاأنهو،الدينيةالأشكالأقدممنهيالي،الريانيةالأديان!لحيزما.اليونانية

عندالليوصأصاروأشهرهاارالأسأقدممن.الألوهيةأسرارعنلهمتكضفمتواليةلدريبات

المحرجم.ارالأسأديانمنوالهرمسيةالغنوصيةاعبارويمكن.الإكريق
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نضرةأوكوسمولوجياأييتضمنلا(مسيحيةالمسماةالغنوصيةمذهب)وليس

الثقافةحول"أبوليني"15تصورذاكانأفلوطينأنأكثرمعقولايبدو.كونية

لكن.الديونيزيةالتراجيدياأوبالدراماصلةلهماكلمنهاينزعجعلهممااليونانية

الفكرإلىتسللت،إيرانيةأصولذاتخصوصاإ،عناصر،شرقيةأنالمؤكدمن

أخرىجهةومن.اليونانيالغنوصأنماطفينجدهاحيثالإغريقيالديني

-ولولالملائكةعلمأوبالملائكةالمتعلقةتلكمنها،المقدسالكتابمنعناصرلإن

يكونأنإذنالغريبمنليس.الشرقمنالقادمةالتأثيراتطبعتهاحأ!هاهخ!،

الغنوصية.التصوراتهذهعلىانفتحقداليهوديالتصوف

وتعبر"الله"مجلستشكلأ6أقانيمإلىالملائكةتتحولأنالسهلمنكان

الإلهيةالأسماءتحويلتملقد.الإسكندريفيلونعندلهذامثالاونجد،تهقدراعن

"محلأنالشأنهذافيشوليميكتب.أيقوناتإلىأول44"ةالصفاتوحتىبل

مستقلةالصغاتجكلفيالطريقه.ه!!خاصةروحيةقر،ةرمثلصغة

محلماتفيصاجرإذ17.الق!بمةالأصادافكلقبلاموجودةصانتورحويلصا

أإيونات".اعلكلالكنوصسيطبقصاالتصاالصطل!اتفيلصاأثاراسنجر

"االكمهوهيالمجد،عرشأمامالخدمةصفاتوهيالسبعالصفاتويعدد

29.ص"،الكابال"أصولالسلام!"9االخيخة،والرحمةواللطخهاحقا9الكرل

مسيحية.المسماةالغنوصأنماطفيالصوفيالدورموازيادوراالحكمةتلعب

13

17

لروحأبولونيرمز.ديلففيمعبدلهكان،والفنونوالموسيقىالنظامإلهاه"ول،ولهالأبولوننبة-

وأللاشقراروالغلوللفوضىيرمزالذيديونيزوسالإلهنقيضهعكسوالاكدالوالتوازنالعقلانية

المترجم.الجامحةالحسيةوالرغباتللاعقلانية،واليه

الحقيقيالمعنىتحملوهيإ،المنفصلةكيرالمتميزة،الذاتمعناهاسريانيةكلمة:أقنومولا)،ءثةأ30-

الأفلاطونيةفلسغةفي.القدسوالروحوالابنألآبمنكلعلىتطلق،اللاهوتاقانيمبينللتمايز

بالمدور،،ليهصلالواحدمنتطلقتراتبينضامداخا!الواحدالمبدأتمضهرأيالإلهيالمبدأتفيالمحدثة

بينوسيطاوجوداأفلوطبنيضورالإلهيةالطبيعةيفسرفكي.الحيةالكائناتعالمأوالماديالحالمإلى

والتعدد،بالن!علامتزاجبدوناللامتاهيالكماليمتلكالذيالأسمىمالأقنوهوفالثه.والمتحركالمطلق

درجةوأقلمنحركلكنهالعالمخلقعلىنادراأتنوماأخيراثم،العقلوهوكمالاأقلثانأقنومهناكثم

المترجم.العقلمن

الأدبياتفيكيرالتشريعيةالنصوصمجمرعاصطلاحاوتعني،حكاية،قصةتحنيآرميةكلمة:ول،34؟8-

وشخصياتأحداثأووأمثالقصصمجموعةفيوتتثل.والميدراشالتلمودفيخصوصاالحاخامية

المزجم.خيالية
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ىموزالأع!ا!ومفهومالأعدادعلمنظرياتش!اهمأخرىجهةمن

تشيروهيعشرا،السيفيروتعدديبلغ:السيفيروتنظريةنضوءفي!لق

تتحكمالتيالحيةالقوىأيضاوهيالعالمخلقتمبهاالتيالعشرالكلماتإلى

فكرفينجدهاالتي18اللوغوساتبدورتقومفهي.الإلهيوالخلقالإبداعفي

سنشير.اليونانيالغنوصفيالحالهوكما،ملائكيةطبيعةتكتسيوالتيفيلون

معنىتغيروقد.حزقيالرؤيافيالأحياءدقةأكثربعبارةأوالحيوتإلىأخيرا

يجعلممابينها،الاختلافات،علاقاتهاتغيرتكماالقرونتحاقبمعالكلماتهذه

فيهدفناهذاوليس.معينةأنساقإلىالإحالةدونماعنهاالحديثالمستحيلمن

اعتبارهاتمالتيالمفاهيممنكبيرعددإنتاجعلىللتأكيدنسعىبلالبحثهذا

وتجلياتفيوضاتنفسهااعتبرتأنلبثتمالكنهاالنظريةالأنساقمذهوليدة

الغنوص.علىينكرهأفلوطينانفكماالذينفسهالشيءوذلكإلهية

المجامعداخلمحددةأرثوذوكسيةمسيحيةعنالحديثالممكنمنكانإذا

تتلافىأناستطاعتأنهانؤكدأنبإمكاننافإنه،الكنيسةإيمانباعتبارهاالدينية

شيءبأييدينونلاالمسيحيينالمتصوفةكبارأنبحيثالغنوصيةالهجمة

بصرامةحاربواقدالسنيينأنفرغم،الإسلامفيكذلكالأمرليس.للغنوص

بحيثالانتشارفرصةمنحتهاالشيعيةاالمذاهبأنإلاالأفكارمنالنوعهذا

غيرإسلامياصوفيامذهباأنإلالتأثيرها.تعرضواعربيابنمثلمتصوفةأن

المدارسثغفلأنغيرمنعليهالتركيزعلىوسنعمل،النوريرىأناستطاعباطني

.مباشرةبالغنوصيرتبطماكلجانباوسندع،الأخرى

الأفلاطونيةقيم

أصلها،ثمالمحدثةالأفلاطونيةإلى،جديةأكثرفكريةأنماطإلىإذنفلنعد

للاستيعابقابلةفلسفة،مختلفةنواحيمن،الأفلاطونيةكانت.الأفلاطونيةأي

مصدرهرحيثمناللههواللوكوسالأفلاطونيةالفلسفةني.عقل"أوكلمة9تعنييونانيةكلمة:ظهسأ30!)-

اللهأي،الثالوثفيالثافيمالأفنوهوالم!يحيةالفلفةننواللوغوس.العالموعتلالعلياوالنماذجا/لأفكار

العالم،فيالفعالالمدأوهو،،للكونالكليأالقانونبأنهاللوغوصهرقليطسويصف.كممةأصبحالذي

لكلالأولوالنموذجاللهعنالحادرةالقوىأولهواللرغوسأنإلىالإسكندريفيلونذهبحينفي

المزجم..العالمتكوينيتولىالذيهووأنه،الأيوناتأدنىهواللوغوسأنالغنوصيونويرى.شيء
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غيركمعطىالروححولنظريتهالأنالمتدينةالأرواحطرفمنوالاستعمال

والخيرالجمالإلىوالعروجللارتقاءتصورهااوالنفستزكيةوحولجسماني

بالروحانية.مولعكلشغفليثيرإلاكانماهذاكل،الشمسإليهترمزالذي

،لأفلاطونخطأتنسبالتي91،الثنويةأنإلىالإشارةتمتأنهلاشك

تخصالمسألةهذهلكن.كوحدةللإنسانالمقدسالكتابتصورمعلاتنسجم

هوالروحانيالبعدحيثالتصوفمنهأكثرالنظريواللاهوتالميتافيزيقا

الإسلامعليهايؤكدالتيالأجسادبعثعقيدةأنالمؤكدمن.الجوهريالبعد

بعدهمنانطلاقافقطالإنسانصورةيحددمذهبمعتنسجملاوالمسيحية

وأالثوابتلقىالجسد،عنمنفصلةوحدها،الروحأنوتعتقدالروحي

والفلاسفةسيناابننظريةالغزاليبشأنهاانتقدمسألةوتلك.الآخرةفيالعقاب

يمكنكيروحيةطبيعةذاتالنفستكونأنالأساسيمنأنهبيد.الأفلاطونيين

روحانيا.كائنايكونأنللإنسان

نجدهالذيالزهدلمذهبمؤسساوالجسدالروحبينالتمييزيصبحهكذا

لأفلاطونشيقاعرضانقرأأنويمكننا.التوحيديالتصوفقواعدكلفيحاضرا

.الجورجياسسفى/!ص?مثلالحواريةمؤلفاتهفيللزهدلهذهالأخلاقيالبعدعن

بوجودالاعتقادمعتتوافقالنورحولالأفلاطونيةالصورفإنأخرىجهةمن

والجديدالقديمالعهدكماالمقدسالكتابعنهيتحدث،الخلاصإلىيقودإشراق

يصخيه"ءكا!ياتكموناوج!شمس"اجكلالمزامير:فينقرأ.والقرآن

بالنسبة.أخرىأمثلةنذكرأنيمكننا/.وخلاصص"بر!تنهـربه!إنها)ياهوا،ثم

القرآنويستعمل.(يربر)يوحناالعالمنورهوالربابنالمسيحفإنللمسيحيين

جاء!مفرو!،24فاطر،و)ذرض!لأ!رالسماواقماآ"اا!:نفسهاالصورة

الحجر،يم.مهومبينكلور!تابالفةحمما

المجاهدةمسألة

أنهاإذ،أخطارمنكذاكتخلولاأنهاإلاأهميةمنتخلولاالمجاهدةكانتإذا

التيوالصدقةالجسديقمعالذيالصوممثلشعائريةلضوابطتخضعممارسة

المزجم.ألمبداثنائية.-حعلم%!//7كاىء-//
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كتابثمحول3ط،؟4المركابافيالقديمالتصوفالدنيا.يعلمنامتاععنتبعدنا

"صنوان،اللهنعرفأنيمكننايرالعالىمنننفلتأنيجبأ،أ!كاثيف.االباهر

للقاباليبالنسبةاالسر".ملراتجانبا2يطرأنعليهيجبا!حياةيمل!أنأداد

أجلمنيمل!صاصلفيزه!"فمن،متلازمانوالزهدالتأملفإنإسحاق

وحطبالغكرارتقكلمنبالخكر،شصءكلربطأعادمنللتغكر،4التغر

به.يحتذيأنيجبالذيالمثلهوهذا93"،الرتغوقأجلمناجسراشأنمن

ذإالإسلامفيأيضاملاحظتهيمكنماوهو،معقولةحدودفيإذنالزهديبقى

الحياةهذهبملذاتنشتريبألاالدنيا،الحياةهذهلإغراءنخضعألاالقرآنيأمرنا

جدفكرةوهناكذاتها،حدفيهدفاليمستالمجاهدةلكن.الآخرةالحياةالدنيا

التيالواجباتبينوسطاطريقاتبتغيشريعةيتضمنالإسلامأنمفادهامنتشرة

التيالخالصةالدينيةوالواجباتالإسلاميةالجماعةتجاهبهايقومأنالمؤمنعلى

التصوفعلىبانفتاحهالمعروفالغزاليحتىأننجدلذا.اللهلعبادةتتوجه

مذااقترنإذاخصوصا،اللهلعبادةتماماالتفرغأيبالتبتليسميهمايستنكر

"أن،الدينعلومإحياءكتابهفيوردماحسب،ويقال.الزواجعنبالامتناع

أفضلمتأهلمنوركعةالقاعفدعلىالمجاهدكفضلالعزبعلىالمتأهلفضل

.النكاحآدابكتاب"،عزبمنركعةسبعينمن

ركزماوهو،مذمومأمرللحياةالتامالاعتزالبمعنىالزهدأنكيفنرى

"تلبيسكتابهفيعشرالثانيالقرنفيالجوزيابنيقول.التصوفمخصوعليه

فيهسأإحاديثواا!مجيرالقرآنفيالرنيا3ذالكام!يسمكى"قر:إبليص!"

بأن!إبليسعليهفيلبس11تمومةال!نيامايررثيىك9ترمحصاالنجاةأن

كلنفيبكرابال1إلصوجصهعلكلفيخرج!ال!نيابتر!ا!إالآخرةفيتنجولا

الره!هوهضاأنإليهويخيلصالوحشيصير9والكلم!ايماكلة9اجمكةا

تكب!أنهفكنوعنوجصهعلصهام!أنهفلانعنسمكىوقرلاصيفإحقيقصا

يكرفلمولبمالغراقفبكمتوالرةأ!فضاعتعاثلهلهصانتولبماجبلفي

ويورد2.منصا"هيخرجلممطالمعليهصانتوربماينبكصصماالص!إةأرصان

عدمحصدتحقيق،الجوزيابنالرحمانعبدالانرجأبيللإماموالعبادالزهادعلىإبليستبشىذكرفي02-

المحرجم.3002،بيروت،اصيد،المصريةلمكتبةا،لنهاضلياالتادر
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صنليستالنساء"،صثرة:عيينةبنلسفيانقولاالسالفالمقالفيالغزالي

عليهاللهصلكلاللهرسولأصعابأ!ه!محانعنهاللهرضكلعلياآإنالرنيا

منوخلقماضيةشة2فالنكاسريهعشوةوسبكىنسوةأدبكىلهومحاذوسلم

الغزاليوحسب.الأنبياءسنةإذنفالزواج.النكاحآدابكتاباكنبياء"،أخ!ق

لنيلذلكفعلإنماقيل،يجامعولمتزوحقدوسلمعليهاللهصلى"يحيىفإن

إذاسينكحفإنهالسلامعليهعيسىواما.البصرلغض!وقيلالسنةوإقامةالفضل

".لهويولدالارضنزل

نزعةعنمعبرايضلولكنهالرأيهذامئلالمفسرينأغلبيشاطرلاقد

وحياةالجنسيةالحياةبينالتوفيقإمكانيةفيتتلخصالإسلامداخلمتميزة

فيئماسينيونلويباهتمامحظيتمسألةنثيرهذايجعلناوالزهد.المجاهدة

ا-53الصفحةفي"المسلمينللصوفيةالفنيالمصطلحأصولفي"بحثكتابه

،ماسينيونيرىا؟س!إص!".في!هبانية"لى:مشهوراحديثايتناولحيث154،

علىدخيلةليمستالتصوفأصولأنمفادهاأطروحةعنللدفاعيسعىالذي

نأعليناانهغير.الإشكاليحلوبهذاصحيحا،ليسالحديثهذاأن،الإسلام

ولكنالوقاخفيفقطليسالإسلاميةالروحانيةفيموضعاللرهبانيةأننثبت

بالضبطالرهبانيةتكنص"ماذا:ماسينيونيقول.الشرعيةحيثمنأيضا

والكيلتقاينسيةاالحاشرةعنباكمتناءالنر،هص؟الكربللكتاببالنسبة

وممارسةاللحو!أصلعنالامتناءادالزاه!يرهبق!بلصومكة.في

ويوضح2"،ا!مسو"ولبس(،فيروزابادي)قاموسيوماا(أربكين!م!ةارخلوة

"أنهبحيثالزهديةالممارساتهذهمثلبقوةيعارضلاالإسلامأنماسينيون

الأماصنفيمقامصم!فلالقتةا!مقوالرهبانيةالتبتلمنبن!ءايباجعيلزكل

عنللتكفيربالصومأورمضانشهربصومالأمرعنفضلا"،بمكةا!مقرسة

مؤسسةالرهبانيةحياةأننستنتجأنتمكننالاالملاحظاتهذهلكن.الذنوب

تناولها27()57،الغموضغايةفيآيةهنانستحضر.القرآنباعترافتحظى

للآيةاللغويةالصياغةأنيزعمماسينيونأنورغم.متناقضةبطريقةالمفسرون

فيهناندخللن.متعارضتينبطريقتينالأقلعلىترجمتهايمكنأنهإلامحكمة

"بحثفيالواردالنصإلىونحيل،اللغةفقهخلالمنالتفسيرتخصتفاصيل
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اللههلمعرفةهوليسيهمناما".المسلمينللصوفيةالفننالمصطلحأصولفي

نشيرأنبلابتدعوها،منممالمسيحيينأنأمبالرهباشي!المسيحأتباعآمرمنكعو

يتصورهاكانكماالزهدحياةبشأنمفكريهومواقفالإسلاموضوحعدمإلى

المسيحي.الرهبانيالثظام

.لكنمنهجزءاوجعلهالزهداستوعبالإسلاميالتصوففإنتأكيدبكل

ومن.الحرامعنالامتناعفييحصرهفالبعض،الشأنبهذاتتباينالمواقف

عنهاالامتناعيجوزلافإنهلذا،المشروعةالمتعمنالإنسانيمنعلمأنهاللهشضل

المحرماتفيالزهدأنفيرىالآخرالبعضأما.الفرديةالإرادةمننجاختيار

حلال.هناكالحلالمجالمعرفةهوالسؤاليبقى.فضيلةالحلالوفيواجب

ائرينؤطتها!الفئتاثقخغأجل"ائتق!:اللهيقولعندمامثلاومحددقعنعي

فييتجلىحلالهناكلكنففق".جلؤطنهاف!قفخف!جلائ!تاتأوئوأ

الحالةهذهفي.بالمباحالقرطبيحزمابنيسميهماوهو،النهيأوالأمرغياب

جوازويستغليستفيدأوويمتمعيزهدأنفإماالاختيار،حريةللإنسانأدتهيدع

وللتأكيد،عامةبصفة.للتاويلوقابلمتباينإذنالزهدفمبدأ.الامتناععدم

غقرماتأل!والإيخئل؟بالآيةالاستشهاديتم،وتأصيلهالزهدشرعيةعلى

خئرمختاويخولهـ57،نججئ!3ؤإلقةآتا!ئمقاتفرخو)ؤ3قات!ئم

منهنقتبسالذيالقشيريويقول.والوليالقديسبزهدهناالأهسيتعلهت23.

اللهأحلممانفسهيمنعأنللإنسانليسأنهالدنياذمشأنفيالملاحظاتهذه

نصيبهينسىوألا،إليهيحتاجمماأكثريملكأنيسعىوألابذلكنفسهيلزبمو

مايجاوزهلمإذاأما،يشكرهأنيجببأفضالهاللهعليهأغدقوإذا.اوتيهالذي

ماخيرالصبرلأنأكثرمتاعوراءيسعىأنعليهيجبفلاللعيشضروريهو

نأوالحال.بالحلالغناهكانمنيلزمماأفضلوالشكرا،فقيمكانمنيجده

ليسإذنفالزمد.اللهإلىأنابلقلبصوفيةأحوالأصلاهمارالشكرالصب!

ذاته.حدفيهدفا

الدثيالأنفقطليستطورا،أكثرالمسيحيةفيوالمجاهدةالزهديبدو

والعذريةالتبتلشأنمنويرفعيحضلأنهأيضاولكنمذمومةومفاسدها

النصارىالزهادمنالكثيرانالمؤكدمن.الإنسانيالكمالحالةيشكلاناللذان
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استنكارهافيالكنيسةتترددلمخطيرةتبعاتلهكانتمماالغلو،فيوقعوا

يذمالذيالتزهديأوص!ول"أ+!شا*ص!2الأنكراتياالمذهبفيخصوصا

المنتحلةالمختلقةالإنجيليةبالكتاباتذلكفيمتأئراشائنارجساويعتبرهالزواج

الزهدغلولكنالغنوصي.بطابعهاتتميزالتيتوماأويوحنارسائلمئل

الزهديةالنزعةعبرتفقد.الجنسيالبعدمستوىعلىفقطيتجلىلاالمسيحي

قاسيةمجاهدةعبرالجسديةالغرائزلإخضاعجامحةإرادةخلالمننفسهاعن

كرهعنالممارساتهذهمثلوتكشف.الذاتوإذلالالتقشفمنوأشكال

وتجعلناوالعقليةالجسديةالصحةعلىخطراتشكلفهي،للشبهةمثيرللجسد

قيمةيضعهذاولعلعنها،تنتجالتيوالكشوفاتالرؤىصحةفينشك

ثمةانبالفعلنعتقدهذايجعلناقد.تساؤلموضعالصوفيةالتجربةوعمق

كبارأنحينفيالإنخطافأوالوجدحالةإحداثأجلمنوطرقوصفات

منشيءكلأنتماماتعيالثلاثالتوحيديةالدياناتفيالروحيةالشخصيات

الزهديةممارساتهمفيالمتصوفةيرىولا.شيءلكلالفاعلهوالذياللهفضل

شدةرغمسوزو،هنريالمغتبطكانفمثلا.ومعرفتهدئهللوصولسحريةطريقا

نأ،الأولىالتحولمرحلةخلال،المبتدئينصح،نفسهضدوقسوتهصرامته

يزهدوأن،وحذرباعتداللكننفسهيجاهدأن،وصمتوحدةفيبنفسهيخلو

نأغير.أساسيةضرورةوالحذرالاعتدالكانلقد.والمخلوقاتالأشياءفي

بنظامنفسهيلزمأنبإمكانه،والامتناعالذاتورفضالزهدعلىقدرةللإنسان

قمعهوهذاكلمنالهدفلكن.نفسهيجلدأنأوالمسوحيلبسأن،صارم

)مننفسهيخليأن،اللهنداءيسمعأنيستطيعكيللنفسالدنياوإغراءنداء

مكاناللهيأخذحتىتولرعنهايتحدثالتي"العراء"حالةيحققأن(،التخلية

تطمئنإق"ما:كروالادوجانسانيقول.بالتهوتبقىبنفسهانفنىالتيالذات

شصوتصماقهـةتخم!إقماحضودهما،يقوس9حانية4والرإحسساسةاالنغس

حتكلالكلوثيىالكالمأشياءأوال!نيوبه!الكالمأشياءكلعنللسكونتخلرا9

فيخلللخلقوالزهدالتصفيةحياةتؤديلاإإلصية".اباي!مة24الرتت!ر

منأتباعهيمنع،الميلاديالثانياعرنافيالسوريتاتيانوسأسسهمتطرفتزهديمذ!:91،3.اس!!اشاءول21-

بعضآنكما،الإلهيةللطبيعةمخالفةتعتبرالتيالمسكرةالمثروباتأوللحوماصتهلاكأوجنسيةحياةكل

المزجم..مسيحيةهرطقةالأنكراتبةاعتبارتم.غنوصيينأيضاكانواالأنكراتيين

المأل!
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نأإذنيجبلا.والطمأنينةالتوازنيحكمهحياةلنمطبلبالروحالحواسعلاقة

يتحولأنالتصوفعلىيجبلاأنهكما،والجنونالهذيانفياللهعننبحث

التخدير.مننوعإلى

فهي،والحصافةللتعقلمثالاتعدالأفيليةتريزالقديسةفإنالشأنبهذا

كمرت!ضيأنفيببجيروكلساناؤاختيض"فيماكراتيان:الأبإلىتكتب

ضي!فيالصاإق....أإذصاراعنإبكادهايتمموأقأياكللكرةالل!مبتناول

لوراندونإلىرسالةوفيوتسمكه".ترا!أنصاوتضنا!اتتخكر!ماصل4

للنطا!مبالانضباط"علي!:الحكمةغايةفينصائحإليهتوجهفإنهاسيبيدادي

أإسبوء.افيمرتين2ا!مسوستلبسالكبيرالصوم!وخلالأإلصبوء.اف!يىمرتين

هضا.من!أتوقيفإنكلمن!فكةأن!وبما.خلكهإكعلي!فماآي!!!الكن

اإةا!مكاأإناإنضباطايخصفيماآخربشصءل!أسمع!ا!فإنصأخرسجصةومن

النقدأخرىمرةسثذكرلكننا.أخرىأمثلةنسردأننستطيعالنضوا(.تتكبفيه

موضوعتناولفيطريقتهيخصفيماكروالادوجانلسانالقديسةوج!تهالذي

البشريالوضعبمعنىالعميقإيمانهاتوضحفهيداخلكل".نخس!كلن"إبحث

مجردا،إنهالعليا:الروحانياتنحوبسرعةللسموتسعىنزعةكلمنواحتراسها

مريمإن!الكالمعنفناءناعن!إلااللهعنالبثبإصكاننايكونألاشقاء

وجرنعنرماح!ل!تكنلمالكنكانيةارأةواالسامريهوا!مرأةا!مجرلي!

لررجهاحصم9بأرارتقواالرينالأشخاصمنالربفلينجنص...يممهـءا!مخلص

الكمالمنحالهإلصالأمر،محلغهمصماشصء،حليرجكونفيصاأصبعوا

تستخدمهاتريزاكانتالتيالسخريةالاعتباربعيننأخذأنيحبالتأملكل".

إلايتمأنيمكنلااللهعنالبحثفإنلهابالنسبة.والدقةالذكاءفيغايهبطريقة

مجاهدةخلالمنالعالممنالمرءيهربأنوالتهورالحماقةومن،العالمفي

مندفعة.أومصطنعة

يتصورهاكانكماالروحتزكيةنمطعنيبحثونالصوفيةأننانهمححنامن

أهميةيفسرمماولهأعأس!+ا،شيءكلفيئالاعتداليعتمدكسلوكأي،أفلاطون

أيضاولكنالآخرينتجاهفقطليس،القسطبفضيلةالقرآنيسميهماآوالتوازن

نوعفي،يرتقيأنالإنسانيستطيعالاعتداقهذاوبفضلنفسها.الروحداخل

المطلق.الخيرلتأمل،الإشراقمن
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التداريب!ننوعإلىالإغريقيأصلهافيالمجاهدةأوالزهدكلمةتحيل

منهوالجيدوالطبيب.الأجساأوطبالرياضيةالتداريبكرارعلىالروحية

الروحلنضامبالنسبةالامريختلفلا.وشهواتهلرغباتهمريضهتلبيةدونيحول

يببفإنهفاسقة9اةظامكترلة،غيرمتكقلة،وغيرسيئةدامت"ماالتي

قيمتصا"22.منيعسنأريمكنبماإلىلصاسيسمح!ا!أدغباتصا،منمنكصا

المثلمنجانبعنيحبركيوأخلاقيةفلسفيةللغةيؤسسأنأفلاطونعلىكان

توضيحفيساهمتتحليلاتهأنشكلا.الثلاثالتوحيديةالدياناتفيالعليا

وذلكالسماويةالكتبنصوصمستوىعلىالضمنيةالتصوراتمنعدد

تفاديمعدقةأكثرشكلفيتصوغهاآنالدينيالتدبرأوللتأملسمحتبأن

منللجسدتامةتصفيةعنالبحثخلانامنتاريخياحدثتالتيالتجاوزات

طريقهاوجدتالتي،الرهبانيةوالطوائت!الأخوياتقواعدكانتوقد.أدرانه

والتيأ،)أ!3!آهولحأبونواسانأ3!ح،ولة!اأ!3أولمباكوسانبفضلللمسيحية

الأفلاطوني،الأعلىللمثلالحاجةهذهعنتعبيرا،الإسلامفيأيضانجدها

المحدثةالآفلاطونيةالفلسفة

الفلسفيالنظامتمثلالمحدثةالأفلاطونيةأنإلا،الأفلاطونيةعنقيلمارغم

رؤيةفينمط:الأهميةبالغةبعناصرالصوفيالفكرغذىالذيالغنوصيالغير

.الاولبالمبدأوعلاقتهاالكونفيالإنسانيةالروجومكانةلدوروتصورالعالم

هوالذيالعقلمنيأتيالواحدفالأحد،الاقانيمانبثافنسقأفلوطينصاغوقد

هيالتيالخلقفكرةمعيتعارضالنسهتهذاأنشك.لاالروحمصدربدوره

بهاصاغتالتيللطريقةهنانتطرقلن.الئلاثالدياناتفيالموحىمركزالنص

القادرالابديالخلقمفهوم،والإسلاميةالمسيحية،اليهوديةاللاهوتيةالفلسفات

عدممنالخلقممفهوعنعوضاوذلك،والانبثاقالفيضممفهواستيعابعلى

الإسكندريفيلونأسسهوضعالذيالفكريالتيارهذاوسيمتد.الزمنوداخل

والمسيحيةاليهوديةالغعلسفةحدودإلىسيناوابنكالفارابيمفكرينخلاكمن

إلىنشيرأنفنودبالتحديدالتصوفيخصفيمالكن.الوسطىالقرونفي

ل!هم225143-
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يتميزالذيالواحدفيضمنلهبالنسبةينشأالذي،العقلحولأفلوطينأفكار

التمما!"."فوقبعبارةسيناابنيترجمهماوهوا!حر"،منأ!ثر))ممتلئابكونه

بعضا.بعضهاتعكسالتيللمعقولاتالكاملةالوحدةإلىالعقليحيلنا

محقولكليشكلولا.معقولاتيجعلهاالذيوللمبدأل!حقولاتمماثلوهو

استخلصتالتيالملموسةالوقاخمنفقراوأكثرمجردةفكرةذاتهحدفي

:لحطخلالمنذلككانولوالدونيالحسيالعالمغنىكليتضمنإنهبلمنها،

منالفردفكرةعلىالعقلاحتواءيمنعشيءلافإنهبالتالي.لاماديوجودي

لكلوبالنسبةل!بالنسبةسبيلمن"هل:أفلوطينيتساءلفرد.هوحيث

نأيجب؟".فردبه!صاثنمحلمب!ايوجرثيثإمكقولاعالمالكلللرق!فرد

الجسديالبعدإلىوليسالروحإليتحيلالتيالأناكلمةاستعمالإلىنشير

الشخصيةإلىتحيلأنهاأيلارسطو،بالنسبةعليهالأمرهوكماالإراديةللحركة

كلمةفإنهذاعنفضلا.المعقولالعالممنتتغذىوالتيإنسانكلفيالفردية

المصطلحوفيجهةمن23جامبليكعندأخذتالتيالارتقاءفكرةتتضمنالرقي

ليس.الروحانيةمعنىذلكبعدثم،الروحسمومعنىأخرىجهةمنالمسيحي

يجعلماوكلسقراطفكرةبلالعقليشكلماهوللإنسانالعامالتصورإذن

نفسه.سقراط"أنا"أيكليتهفيسقراطهوالتاريخيستمراطمن

مثلتصورمنيستخلصهأنتوحيديلفكريمكنماكلنرىأنيمكننا

نأغيرومرفوضا.مستبعدايضلالأفلوطونيالنسقكلاستيعابولكنهذا،

عنجيداتعبيراتكونأنيمكن،عنهالتعبيريمكنلاوالذيالمتعال،الواحدفكرة

إلهفإنالتوافقهذاوبفضل.مخلوقكلفوقيتعالىواحدإلهبوجودالاعتاقاد

علىقادراعلمهتجعلالتيكلمتهبمثابةأولهكتمظهربالعقلمماثلتهتتمالوحي

ماكلأوالملموسوجودهايخصماوكلتفاصيلهاأدقفيمخلوقاتهمعرفة

يأ،أنفسهمبالأفرادبلالمجردةبالافكارعلماإذاليس!اللهعلمإنبها.يرتبط

الخالقبينتنسجهكذا.وحدهبهالخاصوتميزهخصوصيتهفيإنسانبكل

نحنلماحيكشفهيالتيال!وفيةالتجربةشكلمعتتوافقعلاقةوالمخلووا

دته.الأبديةالفكرةفيوجودناولمعنىوجودناحقيقةفيعليه

المزجم.المحدثةالأفلاطونيةممثليمنوهوالميلاديالثالثالقرنفيعاشيونانيفيلسوت:13الأ+احا؟،أ23-
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مكقواإتمنا،الكا"ي!توثيى:أفلوطينعندقيمةأكثرفكرةثمةلكن

منتنبثقالأرواحأنإذ2".رومحلق!تزنهال!ييىنغسهالقررعلصأإشياءا

داخلأنهبحيثلتتأمله،إليهتعودوالتيالعقلعنالصادرةالثالثةالأيقونة

الأرواحتسعىعندماأنهإذنالطبيعيمن.شيءكلفيشيءكليوجدالعقل

الكونأنتجدهعندماتكتشفنيتها،لفرداالعقليالمبدأإلىللعودةالفردية

فيأنههوالفبرديةخصوصيتهاأوالروحنيةفردايشكلفماإذنداخلها.كله

إذالكن.الاخرىمنونشاطاحضوراأكثراللوغوسأنماطأحديكونداخلها،

ويمكن،ببعضبعضهافسترتبطوالمعقولاتاللوغوساتكلبجمعقمنانحن

داخلالثانيللمستوىينتقلأنروحفيالأولالمستوىيحتللوغوسلنمط

مابالضبطهوهذا.الكليوالالتئامالجمعيتمحتىدواليكوهذاأخرىروح

جرنسقاإذقيشكلاؤافواد"مبموءأنيكتبعندمابريهييهإميليستعرضه

م!موعص!وفيهما!مكقول،الكالممنجانبايكشخهمنصمفكل،مترابط

الإنيادةترجمةحول"ملاحضاتصليته"،فيالكالمهراتردي!يايكشغون

المعقولالعالمعبارةنعوضأنهنايكفي.121."،صالسابمالفصل،الخامسة

منعدداألهممذهبأمامأنفسنانجدكياللهأو"كلمة""التجلي"عبارةب

.للعبارةاللغويالجانبيخصفيماالأقلعلىالموحدينالمتصوفة

الذيالتوراتيللوحيفلسفيافهمايقترحالنسقهذافإنالأحوالكلفي

للإسلاممالصارالشكلأنشكلا.ومثالهللهاصورةعلىخلقالإنسانأنيرى

الشكلهذايتبثونالذينالمفكرينفإنلذا،صورةدئهيكونأنفكرةيستسغلم

سفرفي1/26الآيةيسترجعالذيالحديثصحةفيطعنواالإسلاممن

نأويمكننا،الحديثبهذايقبلونعربيابنمثلالمتصوفةبعضأنإلا.التكوين

يشكلياالتيبالرؤية،والعالمللإنسان،دئهتصورهالنقطةهذهبخصوصنقارن

تصورأنإلىنشيرأنيجبفإنههذاعنوفضلا.اليهوديةفي24الزوهاركتاب

عنعارةوهوالقابالا،مؤلفاتأهممنوالضياء،الإشراقتعنيعبريةكلمة:02م!6االزوهاركتاب24-

0128بينألفهالذيهوليونديموسىمكتثفهأنيقال.المقدصالكتابلنصوصباطنيوتفسيرشرح

والخلياتوالخلاصالإلهيةالروحوطبيعةالإلهيةالطبيعةمواضيعهأهمبينمنإشانيا.في1285و

المزجم.حلوليةبرؤيةيتميهزعامتصورفيويندرج،الشميروتأوالإلهية
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هذافي.التصوفمنباطنياشكلابالضرورةيستدعيلا"صورةعلصإانسان"ا

بينالتكامليةالعلاقةلإظهاريسعىمهماتركيباالثامنالمزموريعرضالإطار

اللهيمنحهماالتيوالفضلالهبةخلالمنإلاقيمةللإنسانفليسجهةمن:فكرتين

هي،المفسرينمنالعديدحسب،الفكرةهذه.مجدهفييشتركفيجعلهإياه

الإنسانأنيعنيهذاكلفإنأخرىجهةومن".صورةعلى"الخلقإلىتلميح

تصورممكنايجعلمانفسهوهذه،الإنسانفييفكرللها:نفسهللهاتفكيرموضوع

":النصيقولبها.اللهيميزهالتيالهبةحيثمنالإنسانيالفرد

تغتقر!.حتكلآدكلوابنترصر!حتكلإانسانههـا)،فمن

4-85،المزامير:؟،،تكللهوبصاءبمب!9إطانكةاعنقليلاوتنخصه

منتضمة:بصفةتتكررالإنسانقلبأغواريسبرالذياللهفكرةأننجد

.17،3محصتنيالمزامير،لي!.قلبينفع!طصتة"جربتأ

إنسانإلىاللهينضروعندما،يستجيبولصلاتهيميلوإليهالفرديعرففالته

حيثالمسيحيالوحيفينفسهاالفكرةنجدفيه.مجدهانعكاسيرىفإنه

الضروريةالأشياءبشأنالمسيحيقول.الأبويةالإلهيةالعنايةعلىالتأكيديتم

:للحياة

32.،6،متىصلصا"هر!إلكلكتاجوقأنىيكلمالسماوبه!أباصم-"اإن

لا9.تشربونوبماتأصلوقبماالياتكمتصتمواا!لىأقهـل-"لرل!

.اللباسمنأفضلاس!واالطكا!منأفضلارحياةأليست.تلبسونبماأإجساد!م

.مخازنإلكلزجميك9كحرك9تزدءلاإنصاالسماء.طيودإلكل91انطر

منصا.أفضلبايرييىانتمألستميقوتصا.به!4السماوأبوصم

.واح!ةذ!اعاقامتهعلكليؤي!اقيخرراهتماتامنكمومن

تكزل.وكتتكبا!.تنموصيخهإحقلىازنابقتأملوا.باللباستصتمونويا!ا

منصا.!واح!ةيلبسمحاقصب!!محلفيسليمازولاافلكمأقولولكن

اللهيلبسهالتنورفيغرا2ويطراليوص!يوجرالضساحقلاعشبصانفان

إإيماق.اقليلصياانتميلبسكم!جرابايربه!أفليسهكضا

المرجع،نفس"نلبسماذا9أنشربماذاأونأمحلماذاقانلينتصتمواف!!6
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بل،عامةبصفةالإنسانليس،الإنسانرفعةوأفضليةإقراريتمأضى!رة

ورعايته:اللهمعرفةضعمويصبحإنسانكل

ب!وقاك،ضعلصيسقطؤمنصمااحر9و.بخلسيباعانعصخوران"أليس

أبيكم.

محصاة.جميكصاسى9،ؤشكورفثتصانتموأما

7-أ01/92-03المرجعنفسصثيرة(1،عصافيرصنأفضلأنتمتخافوا.فلا

يخقرؤ)إفالقة:الإلهيالعلمخارجشيءلاأنهأيضاالقرآنيعلمنا

تخقوفقا)ؤ!فقنم5،،عمرانآلفيالتمقاء!فضؤ3فننرف!اتكقنة

-25.،النملتفلتوتقهو،قآ

للأفراد:الشخصيالكنهوخاصةالأفراديشملالإلهيالعلمأنمزيربىيبما

.6،لضحىايييقافآؤ!يجزت،!ألأ251،ءلنساا،*لمحوخليقلإنجزا!عيتمالقة)ؤإئخطص

اللاهوتيالفكرداخلالإلهيالعلمهذاطبيعةحولالتساؤلتموقد

لاأنهيبدوالتيالماديةالموجوداتيشملأنالعلملهذايمكنكيف:والفلسفي

المستقبل،المفارقسموهعلياءمن،الثهيعلمكيف؟بالحواسإلاإدراكهايمكن

تنموتولد،التيالمخلوقاتيدركفكيفوأبدياأزلياعلمهداموما؟والحادث

تطرحأندونالإشكالهذاالمذكورةالقرآنيةالآياتتثير؟الزمنفيتختفيثم

لافإنهوبالتالي،والتوراةالإنجيلعلىكذلكالأمرهذاوينطبق.إجابةعنصرأي

أفلوطينية.لغةإلىتأويلهاضرورةيبررشيء

التشخصإشكالية

يمكنالتيسيناابننظريةعندللحظةفلنتوقفالإسلامعننتحدثأننابما

فيالدخولدونما.المسيحيأواليهوديالفلسفيالفكرفيمقابلالهانجدأن

لاالتشخصأن""الإشاراتكتابهفييعتبرسيناابنأنإلىنشير،التفاصيل

عنتنخ!ك"ا!جسميةأنويؤكدالشكلخلالمنأيضاولكنماديافقطيتم

عنصا".تنغ!لااالسميةا!ما!ةمثىا!إيعصلا!والشكلالشكل

نأوالمادةللشكليمكنلاأنهلنذكر؟مفرغةبحلقةهناالأمريتعلقهل

نتاجاإلايكونأنللشخصيمكنولاالآخر،عنمنفصلاأحدهمايوجد
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ينفيمما،التركيبهذافىاخلالدوربنفصيقومانلالكنهمالتضافرهما،تركيبيا

:أنللإشاراتشرحهفي،الطوسيالدينناصرويوضح.المفرغةالحلقةإمكانية

للتشخيصقابلةهصحيثمنبصايتشخصأييىبايادةيتشخص،)الصيولص

اكعواضهصالغامحليةبللضل!فاعلةهصحيثمنكصثيرأأإجلصاالنو-فيحير

فطصربا!مشفصاتا!مسماةأمثالصا9وصتكلوالأينصالوفلصاا!معتنخة

لتش!صصا(1.قابلةهكلحيثمنا!مكينةبالصيولكليكونالصورةتشخصأق

شكلأيتتلقىأنيمكنهابحيثالتلقيبدورالساكنةالأوليةالمادةتكتفيإذ

محددشكلعلىالحصولوقابليةالموجودحكمفيوتصبحبهفتتضخص

تشخصيحدثالمحددالشكلعلىالمحددةالمادةتحصلوعندماالآخر.دون

وأالعظمهذافيذاكاواللحمهذافيتتجسدانللمادةيمكنهكذا.المادة

،سقراطجسدمثلافتصبحبشرياشكلافتأخذذاكأوالجسديالشكل/ذاك

المعرفةستشملكيف.سقراطشكلإلىالبشريالشكليتحولموازيةوبطريقة

فيسيناابنيقترحهاالتيالإجابةهيهذه،عامةبصفة؟سقراطالفردالإلهية

صلمبرأأنهومحقلذاتهعقلإتاف!إنهذل!محيغية"فأما:النجاةكتاب

يوج!اكشياءمنشصءوكعنصايتولرما9عنهاموجوداتاأوائلعقلموجو!

ازشبابه!!فتحونهرابيناوقربسببهواجبآصانجصةمنصاروقرإك

أإسبابايكلمأإولفاازئية1أإموداعنصاتوجرأنإل!بمصادماتصاتتأ!س

لصاما4اؤا!منةمنبينصاوماإليهتتأ!سصاضرورةفيكل!ومطابقتصا

م!رصأفيكوقهت!يكلموكتل!يكلمأقيمكنليسأإنهالكوداتمن

تخصصنةوإقصغاتلصاحيثمنأعنصصليةهصحيثمنإجزنيةاللأمور

متشف!ة((25حالأومتشفصزمانإلكلإإضافةفباشخصأبصا

الأفعالمنكونينضامخلالمنالأفراديشملالإلهيالعلمانهذايعني

وجودهمونمطزمنتحددخاصةمواصفاتفيهيتلقونالسببيةالافعالوردود

معرفةفقطبل،ذاتهحدوفيمباشرةالفردمعرفةيعنيلاهذالكن.الفردي

هذهويحققيتحددكيف،وسلوكهتصرفهوطريقةولادتهتفسرالتيالصيرورة

فيتتمئلالإنسانيةالروحأنيعترفسيناابنأنتلك.رغمأوالمواصفات

الآفاقدار:بيروت،فخريماجدلهوقدمنقحه،والإلهيةوالطبيعيةالمنطقيةالحكمةفيالنجاةكتاب25-

المزجم.284-283.ص..8591،الجديدة
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كيفوافيةبطريقةللصوفيةيفسرأنيستطعلمكونهالمؤسف!نأنهإلا"الأنا"،

اللهأنالبديهيمن.ومباشرةحميميةمعرفةخلالمنبالئهالأناارتباطفهميمكننا

يعلماللهأنيوحيقدممامنهاالأناينبثقالتيالأسبابمجموعةكليتهافييعلم

يعرفاللهأنلوعمقاأكثرتكونقدالصوفيةالتجربةأنبيد،مباشرةمعرفةالأنا

ذاته.فيالإنسانيالأنا

وأنافردبكلالخاصةالمعقوليةحضورعنأفلوطينبهعبرالذيالشكليبقى

سينا،ابنتفسيرمنالصوفيةاللغةلضروراتملائمةأكثرالأولالعقلداخل

الأفلاطونيللفكرالشهيرالفيلسوفهذابهيدينماكلمنالرغمعلىوذلك

المعقولالعنصرأي،الشكلعلىتأكيدهفرغم.الأفلاطونيوالفكرالمحدث

قدكونهاحيثمنإلاالاعتباربعينتأخذلاالمادةأنإلا،التشخصصيرورةفي

للأسبابمركبلتفاعلنتاجاالفرديبقىلكن،ثانيةمادةفتصبحشكلااتخذت

ذإللعناصر،تشابكمجردإلىالأناتجزيءيمكنلاأنهغير.والشكليةالمادية

ماكلأنأي،مبدأهفيالبساطةمطلقيكونأنيجبالفرديالشخصأن

يراهمماالعكس!على،كاملةأصليةوحدةإلىيحيلأنيجبتمظهراتهفييكونه

الاسبابتعددكنتاج،الفرديالأناأيالفرد،الشخصيفسرالذيسيناابن

أساسية.وليمستمشتقةوحدةأيتعدد،كوحدةوبالتالي

ولكنه،التصوفعلىتنفتحسيناابنفلسفةأنقلناإنصائبينسنكون

نأالفلسفةلهذهيمكن.اللهفيالمعقولاتتأملعلىيعتمد26تعقليتصوف

تستلهمه.لالكنهاالتوحيديوالتنزيلالوحيمقتضياتمعنسبياتتوافق

بالتقرب،لأستاذهوفيايكنلمالذي،البغداديالبركاتابوتلميذهوسيقوم

مما"،"نوعبمثابةهيالفرديةالروحأنفكرةعندافععندماأفلوطينمنأكثر

صلبا.انطولوجياأساسايمنحها

"لسعداء"لتعريفا،متدينةجدشخصيةيكنلمأنهرغم،باجةابنلناميقد

لاالذينأولائكإنهم:الصوفيةللتجربةالأعلىالمثلمعبعيدحدإلىينسجم

النفسروحانيةنضعأنيكفي.فكرهمداخلالمعقولبلفقطالمعقولاتيتدبرون

والحدسبالإرادةمقارنةالعقليةالوظائفوأهميةأسبقيةعلىيؤكدمذهب:تعقلي35))حأولا،ول4اأ26-س!(3

المزجم.والفعل
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عنراختعبيرعلىنحصلكيالعقليالفكرمكانالروحيوالأناالعقليةمكان

مستلهمالتعبيرهذاأننلاحظأنبإمكاننا.سلوكهمنهايةفيالصوفيةسعادة

اصينية.الأفلومن

المجاهدةمسآلةإلىعودة

الأناشخصيةكانتإذاوالزهد.المجاهدةبصددقلناهماإلىهنانعود

قطيعةإلىيؤديأنيجبلاالروحانيةعنالبحثفإنالجسدتلغيلاالفردي

روحيطابمإضفاءإلىتحتاجالروحروحانيةأننقولأنيمكن.الجسدمعتامة

كلتفادييستوجبممانقائها،منتهىفيتتحققأنتستطيعكيالجسدعلى

هوعدمالجسدفيمجاهدتهيجبماإن.متعقلةغيرأوطائشةزهديةتجربة

.للرو!خضوعه

بالنسبةتصبحالمجاهدةأنحيثثاقبةالإسكندريفيلونرؤيةكانتلقد

آباءسيحذوالشأنهذاوفي.والروحالجسدبينالتوازنلاستعادةوسيلةله

الأصليةللخطيئةنتيجةهذاالتوازنانعدامكانلهمفبالنسبة،حذوهالكنيسة

تكطم9الكيونشصوة9ايسر"شصوةيوحناالقديسيسميهماءوراكانتالتي

16ز2،الأولىالرسوليوحنارسالةا!مكيشة"،

يعبر:والشهوةالجسدحولبولسالقديسبمذهبهناالتذكيريجب

الخطيئةتسكنهالذيالجسملكن،اللهخلقهاكماالإنسانيةالشخصيةعنالجسد

إلىفتحولللجسدعبداأصبح،12(7روميةأهلإلىالرسولبولس)رسالة

83،نفسهالمرجعللخطيثة""جسم!

المسيحيةالديانةداخلبالغةأهميةاكتسبتالأصليةالخطيئةفكرةأنصحيح

يتضمنالقرآنأنغير.الإسلامرفضهاحينفي،التوراةمناستقتهاالتي

لهوجودلامفهومهوالذيللجسدينسبهالاوهو،اليوحنيةللشهوةمقابلا

تتوجهالتي53()12،بالسوءالأمارةالروحإلىبل،الإسلاميالمصطلحفي

بالجهادمقارنةالأكبربالجهاديسمىماوهوضدها،للنفسالصوفيةالمجاهدة

مقطععندالقرآنيالنصداخلسنتوقف.المقدسةالحربتمثلهالذيالأصغر

بحشا:إطارفيبالغةأهميةيكتسيأحدها،الشروحمنالكثيرأثارغامض
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4-5.،التين((سافلينأسغلدددنا!ثمتقوبم.أحسنفيإإنساقاخلقنا"لقر

ابنتفسيرعندسنقفالقرطبيالمفسرالإماميوردهاالتيالتفسيراتبينمن

وهوا؟نساز"،منأحسنهوخلقتكالكللله"ليسالأكبر:الشيخيقول.عربي

:لحقتضىأي،صورتهعلىآدمخلقاللهإنالقائلالنبويبالحديثذلكفييستدل

رصبالتصاليله1الصغاتبصض!"9عربيابنويضيف27قدرته،علمهصفات

الطكيان،طاثخةعلكلوغلبالكغراق،جماعهعلصاستولكلا؟نسانعليما

صنصاد،قضاؤ!9عبر!،صنهرااللهعلم!وحين،اكعلصربىأنا:قالثتكل

مشعوناقض،1،مملوءاجكلهبأنالهـابكةاكية:هكل4سافلينأسغلر!!4،عنر

وجهعلص9،تارةاإختياداوجهعلكلمنكراإخواجاطاهه!علكلوأخرجصا،نجاسة

لابنالقرآنأحكامقرر!"،إلكل!جيامر!من!ل!شاهرا!احتكل،أخرسالنلبة

الاساسيةالاعتدالقاعدةفانكسرتغروراامتلأالحدودالإنسانتعدىلما.عربي

وأالطغيانمفهومإلىالتفسيرهذايحيلناعليها.اللهفطرهالتيلفطرتهوالمكونة

هذاويتمثل.معالجتهالزهديستهدفالذي"الداخلي"الظلمهذا،الإسراف

يميزحيث،يتزعزعلاالذياليقينحالةفيالمسلمينالمتصوفةحسبالتوازن

ضاهرو،2017اليقينجوهرأوعينبين5،،201والعلماليقينبينالقرآن

51(.6،فى-39)36،اليقين

يمنحه،القلبفياستقرعلمأولاهوللمتصوفةبالنسبةاليقينفإنبالفعل

دائموبجحلهالقلبيوحدحدسأيضاوهووالتردد،الشكمنويحفظهالقوة

فالزهدإذن.ثابتةطمأنينةيمنحماهوذاتهاللهحضورفإنوأخيرا.بالئهالارتباط

للعالم،المتغيرةالإغراءاتداخلالتيهوتجنبراسخعلمعلىالاعتماديعني

بذاته،الإتحادكاملالمتصوفيصبحهكذا،الاتجاهاتكلفيوالتشتتالشرود

الإلهي.الخلقمنذالفطرةهوالذيللتوازنمحققا

المتصوفةبينالاختلافوالمسافةأننلاحظأنيمكنناالتحليلهذانهايةفي

كمالهمبالنسبةالعقائد.بهتوحيقدالذيباللقدرليساوالمسيحيينالمسلمين

،قادرا،عالماحياخلقهاللهف!ن،الأنانمناحسنهوخلقتعالىدتهالبس:عنهللهارضيعربيابنقال27-

،لعلماءابعضعبروعنها،الربصحفاتوهلىه،حكبما،مدبرا،بصيرا،سميعا،متكلما،مريدا

المزجمذكرهاأقدمناالنيصفانهعلىيعني،،صورتهعلىآدمخلقالله،إن:بقولهالببانوونع
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الغايةأنيبقىسابقا،ذكرناهالذيالأعمىإسحاقللقاباليبالنسبةالآمرهو

نكونأنيريدناكماداخلهأنفسنانجدكياللهفيوالتدبرالزهدبينالجمعهي

الشخصي.لوجودناالدفينالسرفييعرفناوكما

الباطنيونالمتصوفة

،بعدهجاءواالذينالمحدثةالأفلاطونيةفلاسفةوبالخصوص،أفلوطينلكن

شكلأنهإلاالغنوصيينانتقدأنهمنالرغمفعلىالتأثير،منآخرنوعلهمكان

،الإسلامفيأقلوبدرجةاليهوديةفيالباطنيينبالمتصوفةسميناهممنمرجعية

يمكنحدأيإلىنرىأنقبلأولاعنهمسنتحدث.الغنوصمنقرباالأكثرومم

باللغةشبيهةالتعبيريةأنساقهمكانتالذينالمسيحيينالمتصوفةببعضمقارنتهم

بمقارنةسنكتفي،كثيرةأنساقداخلالاختياريصعبأنهوبما.الغنوصيةالباطنية

القرننهايةعندالزوهاركتابظهر.عربيابنبفكرالزوهارأوالإشراقكتاب

ابنكتاباتعلىسنينببضعلاحقاكانأنهويبدو،قشتالةمدينةفيعشرالثالث

حينفىالأفكارفيوالتقاءوحدةنجدأنناغير0124.سنةتوفيالذي،عربي

التاثيراتكانتإذا،يكنومهما.مباشرتأثيرعواملوجودعنالكشفيصعب

الناحيةمنأهميةأكثروالتماثلاتالتوازياتفإن،التاريخيةالناحيةمنمهمة

الفلسفية.

فيقاما"منكمساكان،شوليمجيقولكما،فإنهالزوهاركاتبكانأيا

عنتنما!موضوءبمال9يتناالتس"الطريقةلكنالقابالص".الغ!رعالم

نهجمنهجيتهفييحذوفهوص.172....الكبرىالمذاهب"،قويهجرشخصية

الكتابوأمثالحكمفيالصوفيةالمعانياستخلاصعلىويعمل28،الميدراش

هناك.بشرحليسوهوشا،ميدراالقصصأوالرواياتمجموعوتشكل.المقدس

يمكننا92.راعوثكتابميدراشاكذلكأوالأنشاد،نشيدأوالتوراةميدراشامثلا

الفتوحات9وهو،عربيلإبنالرئيسيالكتاببخصوصنفسهالشيءنقولأن

الكتاباعتباريمكنلا.القرآنيةللنصوصصوفيةقراءةتأملايعتبرالذي"المكية

ميدراشيم(،:)جمعميدراشىباسموالمعروفةالمقدسالكتابلتفسيرالمخصصةالنصوص!تمجموعة28-

المترجم.التنائمعصرمنللحكماءتفسيريةزصوصأتحوياشالميدرنصوصألمحدم

المترجم.اشتوراةفيالتاريخيةالكتبمنوهو،العبريةالتوراةكنبمنثراعوكتاب97-
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وهو،القرآنفيالصوفيةللأبعاداستخلاصهومابقدرحقيقياتفسيراأوشرحا

.المقدسبالكتابالزوهاربعلاقةمقارنتهيمكنما

ماوهو،صفاتدوةلحاخفي،فهو،المعرفةعنالإلهيالجوهريستعصى

اللامتناهييعنيالذيفصوبالإنالقاباليونويسميهبالأحديةعربيابنيسميه

يصتعصىالذي،أفلوطينعندالواحدإلىمالمفهوهذايحيل.لهنهايةلاالذيأو

يأ،والمتعاليالمفارقالمطلقهوفقطليساللهلكنتعبير.أوتعريفكلعن

حيثمنموجود-باتجاهأيضافهو،تامةوحدةفيومنعزلذاتهحدفيوجود

أسماءهخلالمنجوهرهتجلياتعبرلمخلوقاتهثملنفسهأولايتمظهرأنه

عدديبلغ.تامةمشتركةرؤيةتجمعهماعربيوابنالزوهارفإنالآنلحد.وصفاته

وتطلق،الإلهيللوجودالحقيقيةالرموزتمثلصفاتعشرالقابالفيالصفات

اوحياةداخلصاتتحر!متراتبة"مشوياتبمثابةوهي،سيفيروتاسمعليها

))مراحلفهي،نفسهاللهداخلتصدرلكنها244..ص،نفسهالمرجعإالصيه((ا

اللهأسماءأي255،ص،المرجعنفسإإلصص"االت!لكلداخلمتنوعةمفتلغة

يتعلقلا.الأعظمأوالأكبرالاسممجموعهافيالسيفيروتوتكون.الأساسية

"صل:الخلقخلالمنحركيتهاتنتقلبقوىبلوساكنةسلبيةبعناصرالأمر

صحمنأنصاحيتمناإلإلصاوجو!كالكالمفيتوجرالتصا!مخلوقةاكشيا-

023..ص،المرجعنفسحهـ!تصا"صوطن9السيغيروتقوة

والصفاتالسيفيروتبينالفرقإلىيشيرعندمامحقشوليمأنشكلا

جكلصاالتصأإقانيم"اوالسيفيروتوبينجهةمنالتجريدييناللاهوتيينعند

نفس(1الضاهرثيىالكالم9إمطلقابينبوزخا،الغيضعنمضهبهفي،أفلوطين

024.،المرجع

شوليميكتبعندمالكن،والروحالعقل:إثنينفيالأقانيمآفلوطينيحدد

بالضبطيشيرفهوساصنة"،ليسنةف!صبكضصابكضصاينير"السيغيروتأن

رغم،العقلفي،أفلوطينحسب،تكمنالتيللأفكارالأساسيةالمميزاتإلى

عندكثيرانتوقفألاعليناينبغيربما.عشرفيالأفكارهذهاختزاليمكنلاأنه

داخلكلماتعدةمنانطلاقاصياغتهتمتالذيالرقملهذاالتحديديالطابم

فينجدهاكماالمعرفةوالعقل،للحكمةبالنسبةالأمرهوكماالمقدسالكتاب
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بالفمم.السمواتأثبت.أإرضاأسسبايكمة)االرب:أ،فى3الأمثالكتاب

سفرفينفسهاالكلماتنجدنرس".السعابوتقطراللبج!انشقتبكلمه

31،صنكة"ومحلإمكرفةواوالغصم!احمةباالله2رومنص!إته"9:الخروج

1،714،الأولالملوككتابوفي3،

لصفاتهموافقةخصائصفيتتمثلهبة،للإنساناللههبةعنالحديثيتم

مبىأ!ماء،1شوليم،حسبالسيفيروت،فإنالسببلهذاعليها.وتحيل

نفسنضط"،الترسمىدماوعي)ذسهاءلم،فرلما!الفهأوطصمحي!اخالقة

الأفلوطيني،الفكرداخل،فرديكائنلكلكانإذالاحقا،.131.ص،المرجع

لاأنهإلاهنا(،السيفيروتعالمأي)المعقولالعالمفيجذور،هوحيثمن

الكاتبوتصورالفيلسوفتصورفيالإلهاممصدرفيالتشابهننفيأنيمكننا

عنالناتجةالعديدةالاختلافاتيتجاوزالتشابههذاللزوهار،والباطنيالصوفي

نصوصبتدبرمرتبطدينيواهتماممحضعقلانيتفكيربينالفاصلةالمسافة

الوحي.

فكلاهماالزوهارفيالقاباليوالفكرعربيابنفكربينوثيقةعلاقةثمة

الأحداللهيتجلى.الوحيوهوحيمصدرومنفلسفيمصدرمنيستمد

الحسنى:الأسماء:أسماءهفيأولا،عبارةوكلوصفكليتجاوزوالذي،المطلق

وتعد.الخلقفيبأفعالهوأخيرا،بصفاتهيتجلىثملأ،02.-011،أ-70817،

اسموكل"،"مسمياتيمنحهاأناللهإلىتتضرعحقيقيةموجوداتاللهأسماء

"شفعاء"الأسماءتصبحثم.يوجههمرؤوسإلىويحتاجويوجهيأمر""رئيس

اسمسلطةتحتينضويإذنإنسانكلومعانيها.المخلوقاتوجوديحددون

مسمى.لههو

كليهمافي.عربيابنومذهبالزوهارمذهبمنمهمبجانبهناسنكتفي

ماهوالمثاليالكائنهذا.لئهتجلياالإنسانيوامتلائهكمالهفيالإنسانيعتبر

والإنعسان،بالأصلالمرتبطالإنسانكاأي،ول؟4كا"4ث،اةكادمونبآدميعرف

بالفعلمفصلا.كتابا،عربيابنتلامذةأحد،الجيلانيلهكرسالذيالكامل

ذلكعنوفضلا.للكونمصغرنموذجتكوينهفيوهو،صغيرعالمالإنسانفإن

فييجدأنيمكن،بالوحيوالمسترشدالعاقللهبةالمالك،الإنسانيالفردفإن
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صور،مثله،هيالخاصةالكائناتكلأنيرىوأندثهكصورةقيمتهوذاتهنفسه

ويسيرواحدةصورةفيالصوركلالروحيةتجربتهفييجمعأنيمكنهكما،جزئية

معانيثلاثعنعربيابنيتحدثهنا.لئهوالمباشرةالحميميةالمحرفةفيقدما

إلحدوثفيتندرجالمخلوقاتجعلالذيالخلقأي،اللهعنالسفر:للسفر

معانيكلالإنسانيسترجعحيثاللهإلىالسفرثم،اللهعنبعيداوالصيرورة

يشركحيثله،نهايةلاسفر،اللهفيالسفروأخيرا،العالمتملأالتيالصور

تدبروقد"معه".اللهأنفيعيالإلهيللجوهراللامتناهيالتجليفيالإنسان

بضميرإلاذاتهحدفيللهاإلىالإشارةيمكنلا.هذاالمعيةممفهوكثيراعربيابن

عندما،المخلوقدوي!أنايقولفهو"،"معهوحيثمنولكن."الهو":الغائب

ولكنه2.163،ثعو!3إإله)3القرآنفياللهيقول"أنت".الأغيار،ينفي

يونسيتضرعالحوتبطنمنو،0214،،16،12أفا!،3إإله)3أيضايقول

21.87،أنت!كو،3إإلة)3قائلا

بالنسبةالحالهووكما.هو،أنت،أناالثلاثبالضمائرنفسهللهايصميهكذا

نخاطبهأنيمكننافإنه"أنا"يقوللأنه.""لأنتلبالنسبة"أنا"هواللهفإن"للأنا"

فنحنآخربمعنى.المخاطببصيغةأيمخاطبيهبصفتناويحدثنا"،"الأنتب

إلاإله"لاأنهكذلكيؤكدالقرآنلكنمعنا.اللهلأن،اللهفيوسفرنا،اللهمع

وآخرالجوهرنحوموجهقطبوالانا،الهو:قطبينإذنيتضمناللهفاسم"،الله

اسمكلفيهيعكسالذيالأعظمالاسمهو""اللهأنوبما.المخلوقنحوموجه

السفرمنالانتقالأننقولأنيمكننافإنهوحدتهايشكلولأنه،الأخرىالأسماء

يلعباسم"الثه"أنهناالإشارةتجدر.وبهفيهيتحققاللهفيالسفرإلىالثهإلى

الأفكاردورلهاوحدتهفييتضمنهاالتيالأسماءوأنالأفلوطينيالعقلدور

البعض.لبعضهامرآةهيالتيالعليا

يشيرجهكذا.الاتجاهنفسفيتذهبتأملاتعلىالزوهاريحتوى

الله،يأتص"عن!صا:يقولالضمائر.حولمطابقةبلمماثلةنظريةإلىشوليم

عمليةفكلذل!،قولأمكنناإنلينتمرء،،لتجلياتهخغاءالأصثرأإعماقافي

التا!التمضصرفيأإنت""اضميرويحمل"الصو".اسم!يعملفكنرها،ا!خلق

القلببمنطقللمكرفةقابل"الصو"يصبعىحيث!حبهحمته4،لكينونته
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أإعطم،اتجليهفي،اللهلكنا"لنت".يحبح!ثمللتكبيرموضوعاكيحبحى

فيصاينروج!التصتل!صغاته،آخرفيتكبير!محينونتهاصتلاءيجرحيت

التشخصمرحلةإنصا"أنا"..ا!متكلمضمبواسميأخراللههناشصء،صل

إالصصاأإنااهراأنا".ب"نفسهيفاطبخمبليا،بصفته،اللهأنحيتاقيقية1

مثوليه44حضوأييى3،ط3"5لآولآشخينابا؟شراكيونالقاباليوقعنهيكبرماهو

عنرمااللهحضوراليانسانكيصايكصالتبمالنقطةإنصا.ا!خلقصلفيالله

النصهذاأهمية."الكبرى"المذاهب:لراته"أإصثهـعمقااالخصمويبلغيحخق

فيمقابلالهانجداللهحضورتعنيالتيالعبريةالكلمةأنإلىنشير.أساسية

بأنها"التعريفات"كتابفيا-لرجانييعرفهاالتيالسكينةوهيألا،العربية

يسكنالقلبفكلنوروهص،الكيبتنزلعنرالطمأنينةمنالخلبيجر!"عا

حالةهيالسكينةأنيبقىاليخين".عينمبا!برهو9يطمئن،44شاهران!ى

حالةيعنيمصدرمنالحضرةكلمةواثشقت،الإلهيةاءضرةمننابعةقلبية

كماالعالمفيذاتهاللهحضورهيالشيخيناأنحينفي،السكمتوفع!!السكون

.اأ-طاأل!؟عهفي

والمسيحياليهوديالتصوففيالمصطلحاتلقاثل

والمسلميناليهودالمتصوفةيستعملهاالتيالمفرداتمقارنةللاهتمامإلمثيرمن

ومعتمدينالقابالامنانطلاقاالمقارنةبهذهسنقوم.الإشراقيالتوجهةوو

مجموعيعرضكيفلنلحظالزوهار"."مذهب:مودإرنمستكتابعلى

توجدعنها،التعبيريمكنلاالتيتلكحجبا،الأكثرالأعاليففيفي.السيفيروت

في.معهاتتمامىوأحيانافمحوللإينكامتدادالتاج،،سمواالأكثراالسيفجروت

.المستوياتمنعددتتراتبوبينهمااثهالاأ،"،تا"!االبشرعالمجديروخرالآفالث!إ

الحب:الثانيالمستوىيشملحينفيوالعقلالحكمةتأتيالأولالمستوىفي

،لجلالا،؟حك!اتات!!لجبروتاأو4آولللعدواحك!الا؟4ا!لعظمةا،ح،)غس!4،اهسيد

كلبينالتناغمفيهايتحققالتي*آ+اك!"ثه"الرحمةأو3؟،شا.اس!؟ءأ+اتيفيريت

،والجمالح+؟ء3الوجودفيالثباتيوجدالثالثالمستوىوفي.السيفيروت

.3"3ة؟4ايسودالأساسيوجدالرابمالمستوىفيأماةه)،!ال!هود
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ثمالتاجفيأصلهاشجرةصورةفيالعناصرهذهكلتمثيليتمماكثيرا

الأسمىالأساسالعالمفيالكامنالسيفيروتيشكل.الملكوتإزهارعبرتتفتح

العظمةاسمأنإلىمولرويشير.للروحوتصورتلقيولكلالروحتلقيلقابلية

:التوراةمنواحدةسورةفيتجتمع،الجمالو،()نيساهوالثباتوالجلالوالقوة

حئرفل!3!لمجطص!لمجلل!لب!اءوالمجبروقماالم!مةرورسأيالر!الو

أخبار،التاريخيةالأسفارالملص!.رورسمايالص!ذرضرفيلسماءما

وقرا!مل!ربيا"ل!آخر:مقطعانقرأالمقطعهذابعد11،92.الاولالأيام

المملكةومعنىاللفظهذابينهنانخلطأنيجبا!جميي".لاعلص،أساارتغكت

هذاتتمةتكتسي.الملكفلله،والمملكةالملكبينهناالإسلاميميز.س!،+لاثهل!هع

وال!رامة"والكنكل:صفاتهفيالمخلوقاتاللهيضركحيثبالغةأهميةالنص

تكطي!وبير!!ايبروتالقوةوبي!!ايميكىعلصتتسلطوأننةلرن!من

،12.92اجميي"اوتشرير

التياللهبأسماءالمقدسالكتابفيالسيفيروتأسماءمولريربطأخيرا

التاجبينتقاربانجدأنيمكن.المقدسالكتابمنمختلفةمواضعفيعليهانعثر

تقولهكضاوقال.أهيهالضثيىأهيهإموسكلالله"فقال:أهيهواسم3حولوله!وله

بالعقل،يهفيهربطيتم14،3.الخروخإليكم!".أرسلنصأهيهاسرائيللبنص

شادايبين،ينفصلانلااللذانوالجمالبالئبات3سابوثهبالجلالإلوهيم

البشر.ومملكة(ومولاي)سيديأدونايبين،والأساس43!،اأكاه

لهذاتماماموازيانسقاعربيابنعندنجدأنالممكنغيرمنأنهالبديهيمن

السيفيروت.عنمتطابقةصوراتقدملاالمختلفةالقابالامذاهبإنبل،التصور

منمتطابقةأومتناظرةأسماءإليهاتشيرالتيالمضامينفإنذلكعنوفضلا

وقد.الوظيفةبنفستقومولاالمستوىنفسإلىتحيللااللغويالمصدرحيث

الشيءقولويمكن،وسكينةشيخينابينالعلاقةيخصفيمامثلاذلكلاحظنا

الفكرفيالحكمةتكتسيلاإذ.وحكمة4+؟مم!ه"حوخمةلكلمةبالنسبةنفسه

لكواكب.واالملانكةأوالسماويةالجيوش!أيالجيوشأسيدتعنيالتي3ةلأةلكلمةالجمعصيغة:03-،ا(5ءكاحهثا

المزجم.
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يتضمنلافالقرآن،اليهوديالفكرفيتكتسيهاالتيالأهميةنفسبىالإسلامي

ولمنللأنبياءاللهيمنحهاهبةالحكمةكلمةتعنى.الحكميةالاسفارمثلنصوصا

اللهكانإذا.اللهآياتومختلفالمنزلةالكتبلهـتبةترقىكلمةوهييشاء،

الحكمةبأنصريحقولهناكليسأنهإلا"الحكيم"بكونهباستمراريوصف

ولاموجوداتهفيأودعهاحكمةدثهأنيقولعربيابنلكن.اللهبجنبتوجد

الأفلاكحركةفي،العالمفيالإلهيةالحكمةعنيتحدثوهو.غيرهأحديراها

هوللحكمةالخفيالموطنلكنوهباء.عبثايحدثشيءلاإذحركةكلوفي

الله.منيأتيبكشفبلالجسدبعينليس!يكتشفها،أنوعليهنشمهالإنسان

والنورالأصليةللتوراةالأساسيالبعدالحكمةتمثلأيضااليهوديالتصوففي

يجعلالتيالجوهرأوالكنهأشكالكلالحكمةأوالصوفيابهاءويختزن.الاول

نأإلىيذهبالقاباليينبعضلكن،ويشعيشرقالذي"،الساطع"النورمنها

تيفيريث.أوآ؟كهولبيناهيبلالحكمةهيلي!ستأ،اكهكاأة3بحير19-ر

وجودإلىنخلصأنيمكنناف!!هالمذاهببينالنسبيةالتجايناتتكنمهما

يمكن.والإسلامياليهوديالصوفيالتصورفيوالحكمةالخكمةبينمؤكدتماثل

المجللوءور)وحة:القرآنفيبالجلال)العظمة(جيدولامقارنةأيضا

الاسمهذافإنالأمرحقيقةفي.الجمالصفةفيللبهاءمقابلاونجد!لأ.ق3!ى!

الجلالبينيربطونعربيابنمدرسةمتصوفةلكن،القرآنفيبالتهيقترنلم

للجيلاني:"الكامل"الإنسانكتابمنمقطعفيذلكنرىأنيمكنكماوالجمال

هكلصما!صغاتهأسمائهفيبطصور!ذاتهعنعبارةتكالكلاللهج!إلأنا)اعلمم

الكطمةصغاتعنعبارةإجلالافإن،التفصيلعلكل،أما.إإجمالاعلكلعليه

اإ،جلايسمصطصور!يشترثيثفإنهلهبمالصل9التناء،9ا!مج!4والكبرياء

من9جماك،يسمصاخلقاعلصطصو،!مبادبه!فيفصولهج!إلصلأنصما

أبه!،اخلقابأيرثيىوإوماجمالا،جلاللكل4اإ،جلاجماللكلإن:قالمنقالهنا

ا!جمالاالمال،أماجلال9أإج!إلاجمالا!إتكالكلاللهجمالىمنلصميطصرا!

43"اوحرللهإك4هوديكونلافإنهاج!إلواامطلقا

.الا79البيضاءالدار،الحديثةالرشاددار59،.ص،للجيليوالأواخرالأوانلمعرفةفيانكاملالإنسان1-3

المترجم.
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والجمالىالجلالبينالعلاقةفإن،السيفيروتلشجرةبالنسبةالأمرهوكما

النصهنانذكر.والصافاتالأسماءخلالمنالخلقإلىالمطلقمنبالانتقالتسمح

"،"الحسن:مختلفمصدرذاتكلمةالمحصن!مستعملااذل!مماء)لفه:الاقرآني

وإليهتهـصلتعليهباللهإ!اتوفيقص"وماقولهفيأيضانجدهاكلمةومي

هناكفإنأخرىجهةمن.الجماللكلمةتقريبيامرادفاالحسنيمثلمآب".حسن

جهةمن.الإلهيةالقدرةعنللتعبيرالعربيةالكلمةوالعبريةالكلمةبينتاماتقابلا

وهو،بالملكوتدومالجبروتايرتبط.لجبروتاأخرىجهةتةعأ،"؟!،حومناجيبور

قريبوهوالإلهيالملكيعنيالملكوتأنحينفيالاقاهرلثهالمطلقةالقدرةيعني

العربية.باللغة""الملكومن،ملكوثوليسمملكةالعبريةالكلمةمنالمعنى

واذرضرال!ما!نخأ!ملحوقأالآيةفيالملكوتعنالقرآنيتحدث

فلاالجبروتكلمةأما،؟لأحئرفبن!23،مل!وقما4بيطص)م!بحافالطص!أأو

والكطمة".والعبرياءوا!ملكوتايبروتذبه!"سبحان:الحديثفيإلالهاذكر

.والترمذيوالنسائبمبداودأبورواهصحيححديث

باختلافبهماالمقترنةالمضامينتتنوعكماالكلمتينهاتينبينالعلاقةوتتنوع

هيوالجبروتالمثالعالمهوالملكوتفإنعربيلابنبالنسبة.الفكريةالأنساق

مرةماغيرالقرآنيؤكد.بالملكالمسمىالمخلوقالعالمفيتطبعهالتيالقوة

انطلاقااالل!"."مال!كذلكوهوو)ذر!لا،السهاوإقماملحى)لف!أن

مكانةنفسيحتلعربيابنفكرفيالملكمفهومأننجزمأنيمكنناهذامن

الزوهار.فيالملكوث

."الرحمة"العربيةللكلمةدقيقةترجمةآولك!"ك"+أرحاميمكلمةتمثلأخيرا

الله،بهمايوصفالتيوالرحيمالرحمان:بنعتينالقرآنفيالاسمهذايرتبط

موضعالنعتانكانوقد،)س!ح+أخكاول51اولأ3أعخح53ألى5مم!دابتفاقااترجمتهماويتم

رحمانا،بوصفه،الثهأنوأتباعهعربيابنيعتقد.العلماءطرفمنكبيرنقاش

عنهايصدرالتيأوصافهكليةحضوربفضلالكاملوجههممكنلكليمنح

لكلمةمقابلاتشكلأنيمكنالتيالرحمائيةكلمةبصياغةقاموالهذاد.الوجز

رحيما،بوصفه،الثهفإنذلكمنالعكس!على.الجلالأيأ+"ح،!ا،ا!،س!3تيفيريصصا

هنامن.بوحدانيتهيؤمنلمن،المعرفةمثل،المعنويةأوالروحانيةالكمالاتيمنح
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في،العالمونضامتناغمعلىوالساهرةالخالقةالإلهيةالعنايةهيالرحمانيةفإن

تمدهوالتيبالإنسانالخاصةالإلهيةالعنايةهي،للرحيمكصفة،الرحمةأنحين

.بالخلاص

أنهانوضحأنوحاولنا،المذاهبلهذهالغنوصيةالأبعادجانباوضعنالقد

فقطيشكللاللجوهرفيضثمةاللهفييوجدأنهتثبتأنإلىكلهاتسعى

فيهما.ينعكسإلهيبنورويمدهمالهمايحلبلوالإنسانالعالمخلقمصدر

يكتشفأنقادراخلقالذيللإنسانبالنسبةخصوصاحقيقياالأمرهذايعد

التجربةأساسبالضبطهوهذا.دثهكصورةأوكمرآة،بالربمستعينا،نفسه

الصوفية.

بولسوالقديسأوغسطينالقديس

حضورا،الأكثرهوأوغسطينالقديسفكرفإنالمسيحيةعلىنعرجعندما

كتابهفيالشهيرالمقطعجيدانعرف.المسيحيالتصوفعلىتأثيرهمدخاونعلم

أبينأنحاولتالبرء"في:فيقولاللهإلىيتوجهحينرع-713،""الإعترافات

عطيمةهصصمبالضغاء،دحيمأنتومحملل!بارينقاهرأنتصم!لنخسص

اس!صلمت!زحولتحين9الت!اضي،خكلمنفتتراءسبالناسرحمت!

صمامب!ام!!ورأينابينناحذ9جسراصارالبشر.)والكلمةفيوسحنت

دتنص،9دلقر،114،يوحناالرسولبشارفوحقا(نكمةمملوءاالآبصنلوحير

اليونانيهمنا!مترجمةالأفلاطونيينصتبببكضد،4الكريملأ!شغصعبي

نغسه،ا!مكنصهوولعنهايرفيبا!مكنصليسقهـأت،حيث،اللاتينيةإلص

صاقوال!لمةالحلمةحاقالبرء"فيعريرة،لأسباب،نقتنيأنيمعننابأنه

القديسيصتشهد1(،(.،،1يوحناالوسول)بشادة."اللهال!لمهصان4اللهعنر

هذهيدرجأنيفوتهولايوحناالرسولمقدمةمنالأولبالجزءهناأوغسطين

.العلمة،نغسهالنورليسنةأنصاإكبالنورتشص!ا؟نسان24دأق"،غم:الفكرة

ثمللكالم".يأتكلإنسانصلينيرالربه!إحقيقصاالنو،ه!نخسه،الهأبه!

وحلتجسراصارتال!لمةأقال!تبهر!فياجرلم"ل!نصقائلا:كلامهينيي

الفلسفيالمعطىبينالتعارضلهذاالقديسيتطرقآخرموضعفيبيننا".
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تلقيهيمكنولاالوحيخلالمنإلاإليهسبيللاالذيالمحضالدينيوالمعطى

تابتايبقكلأإمكنةاصلوفوقأإزمنةامحل"قبل7:17،فييقول.بالإيمانإلا

منشيثاتستمراكروا!صونإخلود،افيمثل!هوالضبه!الوحيرابن!

خلالمنتتجردافى9الأرهت!صونسكي!ة،ومكتبطةت!بحعصصامت!إء!

رها4برتت!لكلكصذاتصا،فيتبقصالتصاحمة،1هر!فيمشارصتصا

والزمانفينصبحععنرماولكن.الكتبتل!في4جرهضامحلباالكمه.

منبهوضحيتالهـحي!ابن!تنقضلم!أن!الكصاة،أجلمناللهابنيموت

."الكتبتل!فيلهأثوكشصءف!ل!أجلنا،

مسيحي.بمعنىويؤولهالثانيالأقنومإلىيشيرأوغسطين"نفيهشكلامما

تتم.فيلونعنداللوغوسوربماأفلوطينعندالعقكموقعنفساللهكلمةتحتل

المخلوقاتأولهيالكلمةأننقولفعندما،نفسهاللهداخلالوحيدالابنولادة

تشبة،فهي.الأخرىالمخلوقاتعنسابقمخلوقمجردأنهايعنيلافذلك

لكن.والإسلامياليهوديالإشراقفيالأكبرالاسم،الاختلافاتبعضمع

تتضمنهاأنيمكنالتيالغنوصيةبذوريستخرجأنيلبثلاأوغسطينالقديص!

عندماحتى،للأفلاطونيةالعقليالإطارأنكيفيوضحلهذا.هذهالنضروجهة

الروحية.بالحياةالأمريتعلقعندمافعالوغيركافغيريبقى،للتعديليخضع

الدياناتفيكماالأفلاطونيةأشكالكلفينجدهاالتيالنور،صورةتعدلم

يتحول.الصدورأوالفيضفكرةيدعمخالصارمزا،الثلاثالمنزلةالتوحيدية

الحقيقة،الطريقهووالتيالمتجسدةالكلمة،اللهابنوهو،إنسانإلىالنور

وصفاته،اللهأسماءتتركز.والوضوحالبساطةالأمورتكتسيعندها،والحياة

فيالإلهيالحضوريحققالذيبوظائفها،يقومالذيالمسيحفي،السيفيروت

":غلاطيةأهلإلى"رسالةفيالرسولبولسيقولكما،لأنهالإنسانوفيالعالم

ايس!فيالآقأحيا!فما.فعثنيحياإمسيع!ابلىأنالافاحياصلبتا!مسيح!"مك!

2.02،آإجلبهإ"نخسهاسلم4أحبنصالحتكيىاللهابنإيماقإإيمانافيأحيا!فإؤما

إلىكلهاتنتهي،الغنوصيةصبغةساحدإلىتكتسيالتي،الربانيةالفيوضاتكل

بولسرسالة:"خليقةصلبكرا!منطورغيراللهصهـرةهو))الربه!:وحدهالمسيح

1.15،كولوسيأهلإلىالرسول

166

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لكنالمخلوقي،والنسبيالإلهيالمطلقبينوساطةإلىدوماالحاجةكانت

علكلوماالسمواتفكلماالعلخلقفيه،"فانهواحدوسيطإلاالآنيوجدلا

س!إطين.أدرياسات3أسيا!ات3أشا9عرصانسواءبسكومايرسماالىرض

هنامن.116،كولوسيأهلإلىالرسولبولسرسالةخلق"،ق!ولهبهالكل

الإشراقي،الملائكةعلمفينجدهلماخلافاوسيطةطبقاتتشكللاالملائكةفإن

نصوصهيكثيرة.المخلوقاتباقيمثلللمسيحخاضعةكائناتالملائكةإنبل

مركزيةأوالواحدمركزيةهيالتيالمسيحمركزيةتوضحالتيبولسالرسول

تجدالتيالكلماتمنالكثيرعلىيحتويانبمقطعينهناسنستشهد.توحيدية

)قصورهصروحه"الزوهار"عليهابنىوالتي،المقدسالكتابفيمصدرها

منمقتطفالأولالنص!.وحدهالمسيحإلىهناتحيللكنها،السماوية(العلوية

عنفيهيتحدثوالذي46،كورنثوسأهلإلىالثانيةالرسولبولسرسالة

قأقالالضثيىالله"كق:الإنجيلفيتشرقالتيالثهصورةهوالذيالمسيحمجد

فصاللهمج!مكرفةإإنارةقلوبنافيأشرقال!ثيىهوطلمةمننوريشرق

إلىالرسولبولس"رسالةمنمقتطففهوالثانيالنصأماا!صسيحى".يسوءوجه

لنكونالكالم!تأسيسقبلفيهاختادنا"صما:7-415-5،،1"أفسسأهل

امسيحىابيسوءللتبنكلفكئنناسبقاتاالحبةفيقرامهلو!وب!!قريسين

حسبايطاياغغرانب!صهالغراءلنافيهالتبه!مشيثتهمسرةحسبلنخسه

وفطنة"مكمةبكللنااجزلصاالتصنكمتهنحنكل

بو(والعقل)الخوكمةبالحكمة،العبريةهيسيدبتذكرانناوالنعمةالحب

نسبية.بطريقةإلاالمسيحمفهومعنتعبرلاالكلماتهذهكلولكنآ؟.كه،ابينا

بطريقةمنضمةتبقىمقارنتهايمكنالتيالعناصرلكنبينهماتماثلثمةأنهشكلا

حقياقية.وشائجتجمعهاأنهننفيأنيمكننالالكن،مختلفة

والتذللالتواضعقيمة

أوغسطين،القديسإليهاويشيرطينأفلوعندنجدهالاأساسيةفكرةهناك

إلاالفهأماملالإنسانحقيقيوجودلا.للتواضعالأنطولوجيةالقيمةوهيألا
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من.الأساسيةالنقطةهذهعلىأكدواالموحدينالصوفيةكل،وفيهبالتواضع

محضأخلاقيبعدذاتالتواضععنتصوراتمكانكلفينجدأنناإلمؤكد

التصوراتهذهخطريكمن.الغرورمعتضادجما،قةفيالتواضعيصبححيث

صورةإلىيتحولالإحتقارهذا،للذاتمبررغيراحتقارإلىتؤديكونهافي

التواضعلكن،الالتباسلهذاتخضعالأخلاقيةالقيمأنمداما،للغرورمعكوسة

تماما.آخرشيءالصوفي

شيموهوالبعلمهمامذهبا32بوبرمارتنيستعرضالحسيديةعنكتابهفي

البشريةالكرامةونسيانوالتصاغرالتذللفيالغلوأنيرىالذي361+أأ5"3+أ

بالآخرينيشحرأنهومتواضعاالمرءيكونأن.التواضعمنخالصغيرنوعهو

":"الاعتراضفيالغروريتمثل.الآخرينداخلبنفسهويشعربنفسهيشعركما

آخر،شكلءأسيعصر!ك3،عرفيصما!اتهفيا؟نسانيس!ن"عنرما

فضيلةهناالتوافيكنصمجرء...ا!مناللهعليهفيكرقحرودبلايصبحع

م!صودأبه!4أإمحرا!أثيىفيهليس!اخليا،جو!ا9إكليسهوبلوممالسة1،1!ية

صواربة،فيهليسالطغل،نضرةمثلك!يرها.أوالراتعلكلللسيطرة

التصوففيالوضوحهذابمثلخطابانجدلا016.طظ"ههـ!كلماتبسيط

عن:النبويالحديثيؤكدهأمروجوديكوضعالتواضعلكن.الإسلامي

أح!الناويرخلك":وسلمعليهالثهصلىالثهرسولقالقالاللهعبدعنعلقمة

حبةصثقالقلبهفيأح!اينةي!خلوكإيمانمنخر!لحبةصثقالقلبهفي

القشيرسيويشير،ضعالتواميستلزهنالإيمانا.البخاريهروا!بيياء(،صنخردل

إليها.لهسبيلفلاالكبرفيطلبهافمنالتواضعمكمنهاالعاليةالقيمةأنإلى

نأوالحال(.التقوسفيوالكزالتواففي"الشرف:شيبانبنإبراهيمويقول

خلق.أوفضيلةمجردوليسىالشخصيبالوجوديقترنللعرببالنشةالشرف

القرنفياليهودالإن!انيينوالروحانيينالوجوديينالفلاسفةأهممنأ+!7!اا!م!اكاابوبرمارتنئعتبرر-2

لهامقاربتهلكنالصهيههـنيةللحركةانتسب.بالقدسد!ر،ا3عاموتوفي)؟87سنةبالنمساولد.الحشرين

الحصيديةأوالحصيديمحركةفيانخرط.والعرباليهوديجمعواحدلوطندعىلذلكروحيةكاذت

الأنا9مؤلفاتهأهممن.ويثهبكيركجاردتأثرالفلسعيما،لدراساتوتوجهالصهيونيةترك.)الأتقياء(

خلالمنالمعقدالوجودمافهومعلىتركزحواريةوجوديةفلسغ!ةصاغحيثااشا6ا،لأ!ا11!"وألأنت

تصبححيثللحصيديةرؤبةعلىركز.احواروالتلاقيخلالمن،الآخرينومعالمحيطمعالتفاعل

المزجمالعقاند.يخاوزالحقيقيالتدينوحيثللإنسانمرافاقةالألوهية
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القديس!يرىكما،التواضعقيمةستكتسي،المسيحومركزيةلمسيحيةامعلكن

كماللتواضعالحيالمئالهويصبحالمسيحفإنبالفعل.بارزةأهمية،أوغسطين

بولس:القديستعاليمفيذلكنقرأأنيمكن

حاناذال!به!أيضااومسيعيسوءفيالربه!الغعرهضافيكم"فليكن

آخرانغسهأخلىلكنهلنهمكا!كيكوقأنخلسةيحسبلماللهصورةفكل

5،2-7فيلبيأهلإلىالرسولبولسرسالة"الناسشبهفيصائراعبرصودة

يملك؟التواضعلطيعةبالنسبةالمسيحلتجسدالنموذجيالطابميعنيذاما

شكلااكتسبحتىوتذللعظمتهعنتخلىلكنهالإلهيالوجودبطبيعتهالمسيح

البشر.ينقذكيإنسانيا

كمابوجودهالمرءيتمسكأنلهأساسلاتملكفإنهالإنسانجهةمنلكن

الحمد.يتوجهإليهالذيوالربهوكانلوكمابهويتباهىالخاصملكهكانلو

خلالمنالانتماءبهذايعترفأنوعليهدئهملكهووروحا،جسدا،الإنسانإن

فيولكن.حقوجهبغيرعليهيحرصالذيالامتلاكوهمعنيتخلىأنسعيه

الذيللناسوتمكانانفسهفييجعلكيالإلهيةعظمتهعنالمسيحيتخلىحين

كيأناهعجبوغرورعنيتخلىأنالإنسانعلىوجب،مسؤوليتهيتحمل

نصوصخلالمنجلياهذايتضح.الأبتبنيخلالمنالمسيحرعايةفييدخل

منمقتطفبنصأيضانستشهدأنويمكنناآنفا،ذكرناهاالتيبولسالقديس

:4،2-15أفسسأهلإلىالرسولبولسرسالة

بصااحبناالتكلالحثيرةمحبتهأجلمنالرحمةفعيىغنصهوالضبه!"الله

وأقامنا.م!نصونانتمبالنكمة.االسيع!ميأحيانابايطاياأمواتونحن

ال!هورف!ليطصريسوءامسيعىافي،السماوياتفثيىمكهأجلسنا4مكه

يسوء.امسيحعافيعليناباللطفالغانقنكمتهغنصالآتية

ليس.اللهعطيةهو.منىليسوذل!با؟يمانمخفصونبالنكمةأإنكم!

يسوءا!مسيحىفيمغلوقينعملهنحنلأننااحريغتخركمحصأعمالمن

فيصا"نسل!لكصفأعرهااللهسبقق!إحةصاكعمال

،الربمشيئةهيكما،الحقيقيوجودهيحققإنسانكلأنهذامننفهم

يكتشفالذيالفرد،أفلوطينعندما،حدإلىيشبهماوهو،المسيحخلالمن
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البينةالاختلافاتعلىللإلحاحهناداعيلا.العقلفيلأناهالمعقولالطابم

بتوضيحها.أوغسطينالقديسقاموالتي

والخواءالامتلاءجدلية

الجدليةمننمطاالمسيححولبولسالرسولمذهبفينكتشفلكننا

إملء"،اصليطأنل!إبسز"فيهأنهيؤكدإذوالامتلاءللخواءالوجودية

ء؟الملالامتلاءأوهذاكنههوما.1،91كولوسيأهلإلىالرسولبولسرسالة

مئلالسياقيزكي.ولهبه،فيهخلقتالتيالموجوداتكلهوأنهبدءانعتقدقد

بواسطتهصليبهب!!الصلح!عام!!لنغسهالكليصالعبه"وأن:التأويلهذا

هوفالابن1،02،المرجعنفس".السمواتفيماأم!أإدضاعلصماصانسواء

"ل!صقائلا:يستطردبولسالقديسلكن.المخلوقاتكلكاهلهعلىيحملمن

اللهسزامكرفةالغصم!يقينغنكللكلاال!بةفيمقترنةقلوبصمتتكؤس

3-.22:المرجعنفسالكلم"9ايكمةمحنوزجمييفيها!ص!خرامسيح!وااكب

يلغىلاالذي،الثانيالتفسيرهذا.الإلهيةالصفاتبامتلاءإذنالأمريتعلق

الاحتفاظمعنفسهفيبالتخليةالمسيحمقالقد.إقناعاأكثرلنابالنسبةيبدو،الأول

الذيالمتناقضاتتقابليحققأنفبإمكانهإله.لأنهاللاهوتأوالألوهيةبامتلاء

الفلسفيالإشكال!هوليس!الأولالمقاميحتلمالكن.اللاهوتيينكلعنهتحدث

بالنسبةيكتسيالمسيحتجسدسرإنبل،إنسانيةبشخصيةالإلهيةالذاتلاتحاد

ممكنايجعلماهوالمسيحتجسدإنتماما.آخربعدذامعنىالمسيحيينللصوفية

نأأنفسهمالناسيدعوماالمسيححققفقدأساسها،هوبلالصوفيةالحياة

"الإتحادباللاهوتيونيسميهالذيالإتحادمنيجعلمماهذا.داخلهفييحققوه

صوفي.تحادالكلنموذجا،المسيحفيوالناسوتاللاهوتتحاداأي"،الأقنومي

بمقدورليسأنهالئلاثالتوحيديةالدياناتفيالروحانيةالشخصياتكلتتفق

الألوهيةفييدخلأنأووحدهجهودهبفضلالوحدةهذهمثليحققأنالإنسان

مدنسا.عجبايكونقدالإدعاءهذامثلإنبل.الحرةإرادتهعلىاعتمادافقط

السماءتسلقحاولواالذين()التيتانالعمالقةتعرضالوثنيةالأساطيرفيحتى

لله.امنإذنالمبادرةتأتيأنيجب.تزوسطرفمنللصعق
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وذلكالمسيحخلالمنبالئهيتحدواأنالناسعلىيقدراللهالمسيحيةفي

شعب،إسرائيلفيالحبهذايتحققاليهوديةفي.وفضلهوحبهرحمتهلعظمة

نأالثلاثالحالاتفييبقىلكنيشاء.لمنوعونهفضلهاللهيمنحبينما،الثه

المطلق،الوجودفيكليةيختزلأنيمكنلالهوالراعيبالإنسانالحفيالثههذا

عنه.التعبيريمكنولاإليهسبيللاالذي،المتعاليللأحدأو،ذاتهفيالمنعزل

وأالوجوديبؤسنافيكناوإذالنابالنسبةعدماالمطلقتعاليهفياللهكانإذا

وبينه؟بيننااتحادإمكانيةتصوريمكنفكيف،لهبالنسبةمعدمجردالأنطولوجي

؟مالعدهذافيوجودنايكرسزهدمنننتظرعساناوما

نفسهالمرءيحتقرأنيعنيلاإنه،للحياةحقيقيشكلإلىالتواضعيتحول

فالإنسان،وهميبفناءويسريرضىأنأو،نفسهلثهإساءةيعنيمما،دنيئةويعتبرها

ذلكتعلمناكمامخلوقاتهكلعلىوفضلهخلقهالثهأنمداماشيءلامجردليس

فيشيءلاأنهبعمقالإنسانيشعرأنهوالحقالتواضعإن.المقدسةالكتبكل

ودته.بالئه،اللهفيالحقالوجودولكن،ولذاتهذاتهفيلهوجودلاأنه،ذاتهحد

الزهدفيالمرءينغمسعندمافإنهلذاشيئا،ليس،اللهبدون،الإنسانأنشكلا

نأ.عنهيبتعدفإنه،ذلكمنالعكسعلىبل،اللهفييتقربلافإنهالفناءوتجربة

منهووالمتصوف،اللهبامتلاءفناءهفييرتبطانهومتواضعاالإنسانيكون

مخلوقا،كونهفييستمربالتهيتحدعندمافإنهلذا،المشاركةهذهتجربةيعيش

ذلكوضحكما،للمسيحيبالنسبةالوجود.وحدةمنزلقتفادييتموهكذا

والذيبالئهيمتلأالذيالمسيحقيتتأسسالتواضعحياةفإن،أوغسطينالقديس

يبدومابينيجمعفهو،إنسانيةطبيعةيكتسيكيالإلهيةالعظمةعنتخلى

أشكالكلفإنالأمريكنمهما.والخواءالامتلاءمتناقضا،المنطقيةالناحيةمن

متقاربة.تماثلاتشكلفيوتصيغهاالجدليةمذهفيمنخرطةلتوحيدياالتصوف

لنورانحولصولأ؟4الآسفار33ا

من4مجموسليسوجودنافأساس،إنسانيفردبكليتكفلمنإذنيوتجد

فردشكلفيتتجسدالتيأوالإنسانفكرةإليهاتنضافالتيالماديةالحوادث

المزجم.رحملةسفر،جمع33-
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فييتجذرعمقاالأكثرأناناإنبلأثر.أييتركأندونمابالاندثارعليهمحكوم

اللوغوسهذاتصورعلىنسقكلويعمل.والأبدالأزلقبلماإلىاللوغوس

إعادةفإنلذابه،الخاصالتماثلنضامحسبالدورنفصومنحهبطريقته

هوذلكبالبقاء،ويمدهالوجوديمنحهالذيالكائنداخلالأناهذااكتشاف

.الثلاثالتوحيديةالدياناتتتصورهكماالصوفيالسلوكمنالغاية

منهاتستوحيالتيالمحدثةوالأفلاطونيةالأفلاطونيةللفلسفةبالنسبة

ويتحدثصاعد،اتجاهذاتإتباعهايجبالتيالطريقفإنتصوراتها،الديانات

يصفهالذيبالارتقاءشبيهالأول:للروحمزدوجارتقاءعنا،13،أفلوطين

العالمأشياءمنينطلة!3،خطء43وفيدرحصألما،ول!ول54المأدبةكتابيهفيأفلاطون

نأعليصمقرر"منيحققه،المعقولإلىالمحسوسمنسفرأنهأي،السفلي

منتصيبلكواحتكلآثاره!فيهفيترصونا!مكقولالكالمفييرتقوا

درجةأسمصإلكلافينسانيحلعن!مامقصرهاالرحلةوتبلغاالكاق.هرا

يستعملهاالتياللهوفياللهالسفرإلىصورةأنللاهتمامالمثيرمنللمكقولا،.

إليها؟الارتقاءيجبالتيالقمةهذههيما.أفلوطينعندأصلاتوجدعربيابن

االيرإلكلالرجوءإذن"ي!ب،المطلقالخيرهي،لأفلاطونبالنسبةالأمرهوكما

.47،،21"و4محلإليهتتوقالرييىامطلقا

اكعمالعلصأوكتكتا!9!الرزجكلأنإذن"يجبلأصلها،إذنالروحترجع

التصتل!بل،الغنيةا؟نتاجاتصلليسا!بميلة،إابرأعاتاثمايميلة

ايميله.أإعمالىايب!عوقصن9ءر!ل!بكرتأصلإخيرون.االأشخاصيبرعصا

إتاوانطر،نغس!إلصعرجمالصا؟ترسثم،92إلكلتنضرأقبمكن!صيف

فترا!،جميل!مثالصنيعلصيكملمحن!اتفتصوفجميلانخس!تولم

ا!موفذل!ي!قلثمآخر،موضىمنينقصإمهـضي،ا!ا!منيختطي

بالنسبة.التمثالداخلجميل!جهأناملهمنيبرزواضحا...ثتكلخطايرسم9

ماصلتكريل9لهضرورةا!ماصلبنزع!قم،ذاتهبالكملقملنغس!

عنتتوقخهكنورا.يشيواجكلهالطلمةتفطيهمامحلوأطصرملتو،هو

تتراءسحتصعيني!،أماص!للغضيلةإإل!صااكلقيلميحتص!ثال!تشكيل

هعضاتكونأناستطكتإذا.مقرسأساسعلكلمبنيةالقلببساطةل!
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تعوزأنبينك!عاثقأييؤما!9نخس!صك!نقاءبكلعشتإتاذل!،ترسأن4

نورصليت!فيأنتبلب!يخقلطآخرشكل-أبه!صك!ي!نلم!!اواحرا،

قرقحونأإن!نغس!ترسأنآنضا!بيحن!امبلنهىاهضابلكتإذا...حقيقص

وصشاهرة".فضرإلصرحهـلت

اللطيفةأوالراعيةالفهمبادرة

الصوفيةمنهجيةإجمالايصففهو،بالغةأهميةهذاأفلوطيننصيكتسي

العقلي،للعالمتكنلمإن،ارتقاءعمليةعنبدورهميتحدثونالذيالموحدين

عنأيضاالصوفيةهؤلاءيتحدث.اللهإلىوطريقسلوك،الثهإلىارتقاءفهي

المسيحي.المصطلححسبالتطهروالتزكيةحياةوهيبالزهد،الروبتنقية

نأ.الإلهيينالنورثموالجلال،الإلهيالجمالفكرةإدخالعلىايضاوسيحملون

العينيدنسشيءأييكدرهأندونالتأملداخلخالصةنضرةإلىالمرءيتحول

يفصلأساسيااختلافاهناكلكن.الصوفيةلهؤلاءالمثلىالغايةهيتلك،الروحية

،مباشرةغيرأومباشرةبطريقةإن،منهيستوحونأنهمركمأفلوطينعنهؤلاء

المجهودأوالبحثيحركهلاالسلوكهذافإنللصوفيةبالنسبة:تعبيمهـهمطريقة

هذاولعل،الإلهيةوالرحمةالعونويغذيهإلهيلنداءاستجابةهوبل،الإنساني

علىنتعرفكيفالمقدسالكتابيعلمنا.التوحيديللإيمانالحميقةالميزةهو

لأن!سكمالناجكلرب"يا:2612،.أشعياءسفرفينقرأ.الإلهيةالمبادرة

اللعنة:هذهأمامالخلصالفلاسفةنضعأنيمكننالنا".صنكتصااعمالناصل

5.21،المرجعنفستواتمم"عنرالغصماء9أنفسصمأعينفيللحكماء"ويل

يوحناوكتابات،تتوقفلاالإلهيةالمبادرةأندوماالتأكيديتمللمسيحيةبالنسبهة

أرسلقراللها!فينااللهمحبةأظصرت"ب!ضا:الشأنبهذاواضحةالرسول

به.ندلمجالمصالكالمإلصالهـحيرابنه

ابنهسل4وأأحبناهوان!بل،اللهأحببنانحنإنناليسا!محبةهصهت!في

.فى-1(4،1،أ1الآولىالرسولىيوحنارسالة:اطايانا"محغا،ة

.وجدوىأثرذيكيريجقمالإنسانطرفمنوكرمحرعطاءأنهيبدوماحتى

"أقضي:المسيحأصبهبها،ليفتديهحياتهيمنحهأنهللمسيحبطريى!قالاعندما
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"مراتث!إثتنكونصثتكلالري!يصي!ا!ل!أقولإحقااحقا.عنصنخس!

عطيةصلوإثسان،صرم!"صل:جاكالقديسيقول13.38،يوحنا،بشارة

أثرا!9التكييويل!قها!الربه!أإنوالاأبمنتنزلالسماء،منتأتصصاملة

1.17،"للتقلبفيه

تصفيةعلىالإنسانأفلوطينفيهايحملالتيالكلماتمقارنةالمفيدمن

في،أولحممأس!،س!ول!933ولأعا3((القرسالروفىأيصا"تكالىنصمعحياتهوتزكية

لهضرودةا!مامحلبنزع!"قملتلميذهأفلوطينيقول34.العنصرةعيدشعائر

لانودا.يشيواجكلهالطلمةتنهطيهمامحلأطصر9ههـملتو،ماصلوتكريل

عيني!".أما!للغضيلةإإلصصاأإلقايلمك!حتكل!ثال!تش!يلعنتتوقف

نصترتيلةفيالمسيحيونينشد،مشابهةصورعبرولكنوذلكمنالعكسعلى

القلوبن!ر،تكال)...(نور!بصاءالسماءمنأنذلى،القرس9!الرأيصا"تكال

تبم!،ماوأدفئقسامالينايراث!،وضمرجفهماالو،ت!نسمااغسل)000(

تعليق.لأيالنصينبينالتقابليحتاجلا".انحرفماقو!

الله،منخالصةعطيةاعتبارهايتمالأحوالأنسابقارأينا،الإسلامفي

يحباللهلأنفذلك،اللهيحبالإنبسانكانإذا.بشريمجهودكلعنمستقلة

اللهيتذكركانإذا.أولاإليهيتوجهاللهفلأنتائبااللهإلىيلتجأكانإذا.الإنسان

لموضوعااهذبخصوصبةغراأكثرشيءلانهأشكلا.ولاأيتذكرهللهانلأفذلك

"الإشاراتكتابهفيالتوحيديحيانأبوالكبيرالمفكرالعاشرالقرنفيكتبهمما

"صنبقولهمنا"35.بناأولثلأإن!أإنخسنانكنلموإنلناصن"4":الإلهية

-34

-35

يحتفلالقديمالعهدشعبكان.والوحدةالتجمعالعنصرةوتعني،القدسوحاللاحلوعيد:ص!(ةص!س!،ولس!!

ييناءجبلفيالوصاياموسىاسمتلامذكرىأياليهوديالفصحمنيوماخمسينبعدالحنصرةبعيد

يبرحلمحيثوالعنصرةالمسيحصعودبينأيامعرةتفصلالمسيحيةفي.الفصحمنيومأخمسينبعد

فاقيمواابيبهوعدمالكمأرسلأناها"و:لهمقالحينماالمبحيصوعلوصيةتنفيذآأورشليمالتلاميذ

معأالجميعكانالخمينيومحضرولما24:94لواالأعاليمنقوةتلبواأنإلىأورشليممدينةفي

وظهرتجالسينكانواحيثالبيتكلوملأعاصفةريحصوتالماءمنبغتةفصارواحدةبنفى

القدسالروحمنالجميعوامتلأمنهمواحدكلعلىواستقرتنارمنكانهاممنق!ممةألنةلهم

العنصرةخلال.4(-ا:2أعمال)ينطقوا"أنالروحاعطاهمكماأخرىبالنةيتكلمونوابتدئوا

المترجم.العذراءمريممعالتلاميذمنمجموعةعلىالقدسالروححل

،بيروتالثقافةدار،القاضيودأدالدكتورةتحقيق،الأولالجزء؟الإلهيةالإشارات،التوحيديحيانأبو

المزجم..2ص،7391
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يمنحالذيالإلهيالقولفيالأمرفعلالدعاءبصيغةالتوحيدييستعمللنا"

إلانعبدهانيمكننالالكن5(.أ-)56لنعبدهخلقنافهو.للمخلوقاتالوجود

)،ف!!:الإنسانيخصفيماسلبيةإلىيتحولأوسلبيايبدوشيءكللنا.كانإذا

فيه2قر!قرإك!جرك4السلو،شكثهوقرا!إعشقا!4النسيانوخانهإكتصر

ولى،المبوطعلصثبت!قرإكحالوك...يببالهصرروقرا!إفقادوؤ،النقص

يثقلعبئاإلاليسداخلهفيالإنسانيحملهما"36.التلإلكلانتصوقرإلاعز

وإذامناأ!لكل"ؤن!:التوحيدييقوللهذا،اللهعنبعيداينحطويجعلهكاهله

يأندو!،!عليناغلبفي!.وإذابرجاثنامن!خوفنافامزج!من!خغنا

الدعاءإلي!"37.بالوصولنحو!،توج!ناعن!.بشرنافي!أإملبافتلقه

بهلأنالسكينةالإنسانيبلغبهالعبد،إلىبهيوحيمنهوواللهاللهإلىتوجه

عز!!ار!رسفيآمالنا"حققت:التوحيدييقول.كبيرةدرجةاللهفضليبلغ

فكيفتسأللمإذااجوا!افإن!فضل!،منأسلختنابمارجاءناوصرقت

منمجموعةنجدإ"93.طولبتإذافكيف،تطالبلمإذاوا!منكم!.سألتإ!ا

فارفقملكتنافكما"اللصم:اللهإلىالسلوكمراحلإلىتشيرالتيالأدعية

وإذالنا،فحنقبلتناإتا9فاقبلنا،أعتقتناو!!افاعققنا،بنالفقتوإذابنا،

3.امر"و1لكل9ياأنتفأنتمكناصننةوإذامكنا،فكنلنامحنت

حقيقةفي،اللهفإنبهتتمالتيوالنعمالحقيقيالوجودعنالبحثهذافي

بنغس!،من!ب!ألطف"هو:للإنسانشيءكلوييسريعدمنهوالأمر،

أ!اد!ال!ييىهوبنغس!...من!ب!وههـا،أفهلنغس!،من!ل!أصرقوهو

قآقبلل!نضرالضسهوت!عو!،أنقبلأجاب!ال!به!هو4،تريرأققبل

احتواءحولالأفلوطينيبالمذهبربطهايمكنالإلهيةالرعايةهذه"04.تسأله

غزضنا"إثا:القرآنيقولفرد.كلداخلمعقولاتكلعلىالإلهيالوجود

مئقاؤألئنغفنتجخمفتقاأنقأتجثقاتجاليؤاؤاكزضالشقاؤالتغفصالافاتة

.)5-14ص،المرجعنفس-36

المرجع.نفس-37

؟.ص؟المرجعنفس-38

013.سس،المرجعنفس-93

3".ص،المرجعنفس-04
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يقولالآيةهذهمنانطلاقاتجفوك"72:33.طفوفاكاقإنةأإنشاناؤخفقفا

حتصفحغطصاإايمانبااللهو!يكةصرر!فيصانمنأسكر"ما:التوحيدي

هكلرفيكة،!!يكةوالله؟هصال!!يكةهض!ماأتررثيى!أحرمنهيسلبصالا

يقيولم!،الصورةبك!زجمك!لم!الترابفكلبردأننة9منهلفسبقتالتص

ولم!محان،يحو!لم!4خبو،علي!يرلولم،عينل!يكرفولمياسم!،علي!

غيبملكوتفيأنت.اق9أعلي!يأتولم،بيانيعط!ولم،عياني!غ!

!مكرفته،ترشع!اللهمشيئةمنإكشكلءصلمنعطل،اللهعلمف!يىثابتالله

الكنايةب!ض!الكب!أيصاأسكر!فما.لرعوتهتوهل9صخوته،فيوتل!ض

بماأي!!9لنغس!،تنضرأققبلإلي!نضرالضبه!ال!ربم!رب!منالقربمه

همت!"41.إليهتصترلم

اللهفينجدأنهو،للتوحيديبالنسبة،إذنالصوفيالبحثمنالهدف

مشتقةالوجودوكلمة.الموحدينالصوفيينكلهدفوهو،الحقيقيالوجود

"عز:قلبهكلمنيصيحأنبعدإيجادك.يتمأنهوتوجدفأنوجد،فعلمن

الطلبقبلوأنتنطلب!حي!ا)إل!نا:التوحيدييكتبوموجودا"،مطلوبا

بالكينمغقودالستمغقود؟الطلببك!أنت9نجر!صيف3أمهـجود؟

للكقل"41.موجودولكن!بالكظموجوداولست.الكينعنمغخو!ولعن!

الأعين،عنيتوارىاللهفإنالثهعنالبحثإلىالإنسانيبادرعندمابالفعل

نفسهيجعلمننفسههوالثهولكنوجدتهأنبعدفقدتهأبصارنالأنليسوذلك

عليه.لهاسلطةلاعليهالعثورفيرغبتنالأنعليهللعثورسبيللاالذيذاك

عنهنبحثلاإننابل،عنهالبحثفييبدأأنقبلموجوداويكونإذناللهيسبقنا

42لباسكالالكلماتهذهنتذكرانإلاهنايسعنالاأصلا.موجوداكانلأنهإلا

لولىعنكللتب!ثمحنتما،)أبشر،:المسيحلسانعلىيضعهاوائتي""تأملاتهفي

56).ص،المرجعنفمى-41

فيباسكالؤلد.فىنصيفوفيل!وورياضي،:فيزياني(م)662-)1623بليز،باسكال6إلأاأس!653313ج-42

بينيجمعأ!حاولطفلآ.كانأنمنذالرياضياتفينبوكاأظهروقدبفرنسا،فيراندمونتكليرمدينة

اج!ماعةهذهأديرةمنديزادخلم541)،عامأواخروفي،الجانسينيةحركةفيواشتفل.والدينالعلم

نأللعقليمكنالتيللحقاثقحدوداهناكأنفكرةعلىبنيةالدييةفلسفته.--رويالبورتمدينةفي

النيهيالإلهيةالنعحةأنكماوالحلاص،للرثادالطريقموبالميحيةالفبييمانالإفإنلذلكيدركها،

المزجم..الفضيلةتحقيقمنالإن!انتمكن
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منانطلاقايفكريجعلهمسيحياباسكالكونفإنالحالبطبيعةوجرتنص".اف!

حياةأكثربشكلتظهرالإلهيةالرعايةفإنلذا،المسيحمركزيةعلىمبنيةرؤية

وأنافيهأفكرصنتمنأنت:"إن!ذروتهاالمسيحآلامتبلغعندماووضوحا

نأيمكنشيءلا!مكل((.منالقطراتتل!سكبتأنتأجل!منأحتضر،

المنقذفكرموضعكانأنهمعرفتهمنأكثرالإنسانلوجودحقيقياضمانايشكل

نأيؤكدحيثأخيرةمرةالتوحيديإلىلنرجعلكننفسها.الخلاصلحظةفي

لاوأنهبوجودها،يمدهاكيإليهبحاجةفهيالمخلوقاتتوجدكمالايوجدالله

إلالهوجودلانفسهالعثورفعللأننفسهاللهمنانطا،قاإلااللهعلىيعثرأحد

فكرةعنبوضوحتعبرالأفكارهذهأنشك.لاشيءلكلالموجداللهبوجود

للنبياللهيقول.المقدسالكتابفيالفكرةهذهنجد.الإلهيةوالمبادرةالرعاية

ق!ست!.الرحممنخرجتوقبلماعرفت!البطنفيصورت!"قبلما:أرميا

بوضوحتبينالنصوصهذهكلالأنبياء.أسفار1،5،للشكوب"نبياجكلت!

تنطلق،الثلاثالتوحيديةالدياناتفي،الصوفيةالتصوراتهذهمختلفأن

الفلسفةداخلنمطمنتعبيرهيستوحيالذيالروحيالأعلىالمثلنفسمن

تضفيالتيالخاصةالعقائدمنانطلاقاأخرىجهةومن،جهةمنالأفلوطينية

.التصوراتهذهعلىالتوع

بالشبيهالشبيهمعرفة

قديمةنظريةالتفكيرعلىتمارسهيمكنالذيالتأثيرأيضاننسىأنيجبلا

المسلمةهذهعنأفلوطينيعبر.بالشبيهإلايعرفأنيمكنلاالشبيهأنمفادها

شبيصةتحبع!لم!!االشمسترسأنأب!الكينيمكن"ؤ:الخاصةبطرياقته

جميلة.تكنلمإذاامطلقاإحقواامال1ترسأقللرو!يمكنا!9،بالشمس

نفسإحق"اواالمالاللهتتأملأقأددتإتاباللهشبيصاصليت!فيإذنصن

مننمطااللهلجمالكتجلللخلقالجماليالبعداعتبارشكلفقدهنامن.المرجع

نمطبينواضحةتوازينقاطوجودأيضايفسروذلك،الصوفيالتعبيرأنماط

التصوفإنبل.الفلسفيأوالنظريبالتصوفيسمىوماالدينيالتصوف

الرغبة"إق:الوثنيةديانتهرغمدينيةمشاعرأفلوطينعنديكتسيكانالفلسنهي
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ايمالبلوغلكندغبة،موضىءشكلأيضاهصا!مطلقايمالن!وكملناالتص

التحولعلصالقردةبمل!وقمنعاليا،يتطلكونمنعلصيقتصر1قا

يببإمكب!احر!ن!ويتوجصونال!ينأنصما.الرنيوكيىالر!اءعنوالتخلص

يترددلم((.زخرفأبه!ب!!يصب!واص!القريمةص!إبسصمينزحوا91،يتط!رأق

يتحدثكيلأولغ،3ك!س!3الوثنيةالأسراردياناتمصطلحاتاستعمالفيفيلون

المسيحييناليهود،الصوفيةأنإذنغرابةلا،المقدسالكتابمننابعةقيمعن

الله.إلىالسلوكتجربةعنيعبرواكيالأفلوطينيةباللغةاستعانواوالمسلمين

بالغااهتمامالقيتسقناهالذيالن!الأخيرفيفكرةثمةفإنلهذابالإضافة

تتجهأنتستطيعكيموحدةتكونأنيجبالروحأنوهي،الصوفيةطرفمن

ذواتنابهانحيالتيالطريقةبينأنفسنا،وبينبينناحجابدائمايوجد.اللهإلى

الحقيقيوجودناوعمق،صؤبكلفيتتجاذبناالتيالمتعددةالمشاعرخلالمن

هوذلك.حقوجودلكلبالنسبةالأمرهوكماواحدايكونأنيجبالذي

30،3!"ءةغولولباليونانيةسوفروسوني،القلببساطةأو"السليم"القلبمعنى

أوتدنيس!كلعنبمنأى،الأصليينوبراءتهنقاءهعلىحافظالذيالقلبحالةأي

عندذكرناهالذيوالإخلاصبالصدقالقلببساطةمقصدويرتبطإفساد.

المسلمين.الصوفية

لأنالأقلعلى،بالتواضعمرتبطالدينيينللمفكرينبالنسبةالصدقلكن

غائبةالتواضعقيمةأنبيد.عليههومماأكثرقدرالنفسهيجعلالمغرورالشخص

القديسيفهمهاكما،الكلمةهذهمعنىنجدفنحن،اليونانيةالتصوراتفيتماما

معنىتكتسيالكلمةهذهلكنبولس!،والقديسالإنجيليينعند،أوغسطين

هذانجد.الأصلدناءةأووضاعةتعنىفهي،المسيحيغيرالأدبفيمختلفا

وأأوالعاميالسوقيبالإنسانالتواضعيرتبطحيثلأفلوطيننصفيالمعنى

نأيمكنبالنفس!الإعجابأنأفلوطينويوضح،متوسطمستوىذيإنسان

عاديين.جدأشخاصعنصادرايكون

الشيءمعنىأوالاعتدالمعنىيأخذالتواضعفإنلأفلاطونبالنسبة

.وجوديكنموذجاللهأمامالتواضعبقيمةالأمريتعلقلا".والمنضم"المرتب

تعاقب،س!ط3س!ول،أ!3!أ(3المأساةكتابنصوصفيالأقدار،أوالآلهةكانتوإذا
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عادعندما،إيشيلمأساةفي.للكونالتراتبيالنظاميخرقلأنهالمتكبرفذلك

الآلهة:شكرينسىأندونمابالافتخاربدأطروادةمعركةمنمنتصراأغاممنون

فرصةهيليناختطافصنجكلناأإنناخالصباعتوافل!إلصةمرينوق"إننا

كليمينتسترأرادتعندمالكن.تواضعبأيهذايشعرنالا.ح!4!"ق!9اإنتقام!

منهماإلصةا"إن:قائلااجابهاأحمربساطابقدمهويطأالقصريدخلأنمنه

وليسصإنسانتبجيلكليتمأقأديراننص.الطريقةبصض!تبجيلصميجب

وضعهفيالبقاءفيالإرادةوهذه،الإنسانيبوضعهبزهويطالبفهوصإله".

الواجبالاحترامبإظهارالبشريقوم.الآلهةأمامللذاتتأكيداأيضاتعني

أوغسطينالقديسكانالكبر.منمهذباشكلاهذايعد.ذمتهفتصفىللآلهة

اليونانية.النماذجفيغائبةدينيةكقيمةالتواضععلىتأكيدهفيحقعلىإذن

ارتقاءعنأيضايتحدثأفلوطينأنوالحال،الذاتتوحيدفكرةذكرنالقد

ولوتعددوحدةمجردوليسالحقيقيبالأحديتعلقالأمرأنموضحاالأحدنحو

البعدبخصوصإليهاشرناأتاعتباراإلىهنانعود.العقلفيالأفكاروحدةكانت

التأملتجربةلناتسمحهل.المطلقالأحدبمثابةهتصوريتمواحدبإلهللإيمانالعقلي

المسيحيونيسميهعماتحدثناالآنلحد؟المعقولأنانايوجدحيثالعقلبتجاوز

بالئه.الإتحاديةالحياةلسرالآنوسنتطرق،الإشراقيةوالحياةالتطهريةبالحياة

الانخاديةالحياة

أنهأييتجاوزالجوهر،المطلقالخيرأن"الجمهورية"فيأفلاطونيؤكد

بنفسيتناولهالذيالمطلقالخيرعنأيضاأفلوطينيتحدث.المعقولاتيتجاوز

أبه!بمل!لاولأنهشكلء،أييىبمل!"ا!،بهنصفهأنيمكنشيءلا:الأحدمعنى

عق!!أوجوهوا،كانءشكلأييىإليهأضخنانحنماإذا.امطلقااخيرافصو-شكل

يمل!إ!صاز"إتا،3،5.13إمطلق"اإخيراحقيقةمنرجرد!فإنناجما!!أو

نأاستطاعمنفإنلهذانضرااكخرس".أإشياءاصلعنبمكزلحير4فصوشيئا

التجربة.هذهعنالتحدثيستطيعلنالمطلقبالخيرأوبالأحديتحدثميرتقي

وغيرتقريبيةلغةيستخدمواانإلاالصوفيةيملكلاالتفكرمنالمستوىهذاعند

التصالصكوبة"إننفسهأفلوطينيكتب.مقاصدهمإليناتنقللاماغالباملائمة
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نتحرتأإنناوذل!،قولهيجببماواتقينغيرتجكلناالتكبيرفيبصانشكر

روحيأوعقليبتدبرالأمريتعلقلا،بالفعل3.6،عنه"اي!يثيم!نا!عما

مننوء))انه:1،2465،الفلسفةتاريخفيبريهييرإميليقولكماولكن

عارفةذاتعناي!يثحتكليمكنناكحيثعنهالتكبيريمعنا!الضبه!اإتصالا

".صاملافيكا!حيثملكاة،نغسصاالثنانيةهض!حيتةمكرفة،موضوءأو

للتعبيريستوحونهالذينالصوفيةإذنتصورهفيالأفلوطينيالنموذجيدخل

الوجدإشكاليةمنهنانقتربعنه".التعبيريمكنلاالذي"الشيءفكرةعن

تصبحذامالكنخارجا.ويجذبنفسهمنيخرجالمتأملحيثالإنخطافأو

كماالبقاءلوجودهايمكنلاحيثالمطلقداخلتختفيألاالوجد؟فيالذات

مجردتكونأنفعلايمكنوهلوهم؟مجردالشخصيةفرديتهتكونألاهو؟

يكونأنيمكنهل،دينيبمعنى؟العقلداخلمعقولعلىترتكزكانتإذاوهم

الله؟فيالفناءبنزعةمسكونايعبدهكيوخلقهاللهيكلمهالذيالإنسانهذا

التجربةعلىهلوالمعبود؟العابدفناءفيالعبادةكمالأنالصحيحمنهل

نوعفيتنتهيأننحوهاالتوحيديونالصوفيةسلكالتيالأسمىالصوفية

"القوىأو"المحايدة"الأشكالبأورسيلماسونيصفهالذ!43البراهمانمن

التيالبوذيةأوالهندوسيةفيإذنالحقيقةتكمنهلالنرفانا؟44.أو"المجهولة

الأهميةبالىسؤال؟الثلاثوالتوحيديةالوحيانيةللدياناتالشخصيالإلهتنفي

منالعديدضحيتهاكانالتيالحلولبتهمةمرتبطفهو،معالجتهعلينايجب

-43

-44

الهندوسية:فيالثلاثةالرئيسيةالآلهةمنصورةوهو،الهندوسيةالديانةفيالمطلقةالحقيقةهوالبراهمان

البراهمان:وحدةفيتجتمعالصورهذهوشيفا،فيشنوبراهما،

منها.الكوننبعاليالخالقةالمبدعةالروحهرالبراهما

.الكوندعامةهوالذيالنظامقوةهوفيشنو

الداثرة.تلكلإنهاءتؤديالتيالقوةهوشيقا

فإنهبالأتمانويتحدذلكيعيآنالإنساناستطاخماإذاو.إنسانكلداخلفيالعميقةالذاتالأتمانثمل

المزجم.المتعاقةالجاةسل!لةمنالخررأيالموكايحقق

حالةبمحنىفتستعملهاالمقدسةالبوذيةالكتبأماإ،الاكمطرامعن"التوقفحرفيأتعنيسنسكريتةكلمة

لثهلحالةالنرفانالثركما.الدنيويةالروابط"الجديةبالرغباتالتعلقمنالتحررعنالناتجةالسعادة

يحيىالحليا،الذاتفيالفناءأوالمطلقعنبنوعالإثحادويتحققبالفرديةالشعورينعدمحيثالفناء

يتحققحيثالنعيممننوعالنرفانا،ألمأييشوبهالاالتيوالطمأنينةالسكينةمنحالةعندهاالإنسان

المزجم.أالنيلالثاني"الطريقيممىطريقاالإنساقيسلكعندماالألممنالتحرر
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الممكنمنولاالسهلمنيكونأندونماالمسلمينأوالمسيحييناليئهود،الصوفية

الأمر.حقيقةفييقيناالحسم

معناهمصدرمنالمشتقةديبيكوت،كلمةاكتسبتلليهود،بالنسبة

كانإذالكن.بالئهوالوثيقالعميقالإتحاددلالة"،يلحقأويصل،"يرتبط

عزرافإن،العشرالسيفيروتآخرمعيتمالإتحادأنيرىأول!+ا"ثه*4حناحمانيد

الخصوصبهذاشوليمجيكتب.بالعدميتحدالمؤمنأنإلىيذهبسالمونبن

منسمواأصثراكادايشحلهراأنش!"لا:"اليهودية"الميسياويةكتابهفي

التصخغاءالأصثرال!إلوهةعمقبمثلالكر!أر!ا!ماالشيخيناميا؟كا!

يتعلقفالأمرمعنىأيلذلكليس!الحالبطبيعةلكنيبمعصا".أنللتأمليمعن

زاللاهل.للمتأملبالنسبةالعدميعادلمتميزغيربمطلقبلالمطلقبالعدم

،العدمنتأملأنيمكننالا؟الحالةهذهفيالتأملإمكانيةعنالحديثبإمكاننا

النفسمنالمتأمليجردوجودا،بالعدمعنهنعبروجودانتأملأنبإمكاننالكن

مكناها"كريرالصينمن"ليس:أنهشوليميقول،أخرىكلمةهناك.واللغة

الذيالتركيزأحياناتعنيوهي3.ي!ا.ص،المرجع،نفسألالتا،اييهودوهي

في.التوراة"أصل"علىالتركيزتعنياخرىوأحيانابالإتحاد،للروحيسمح

فيصايرتبطرة4صيرحسبباللهيتحرلكنإلصاإإنسانا"يصيرلاالحالة!حذه

316..ص،المرجعنفسال!اننات"!لبقلب4جود9قلب

آولكاإلكلالأناو"يعولبالديبوكوتيتحققالييهودأنيرىشيمبعللكن

والمسلميناليهودعندمألوفةحروفتبادلبعمليةهناالأمريتعلق.،،6ولأع!!

لهذهمنحهيجبالذيالمعنىبشأنمطروحايبقىالسؤاللكن.الباطنيين

والمشاركة:الوحدةبينيميزفهو،حصافةالأكثرشوليمجخلاصةتبدو.العبارة

الضبه!النورتأملفيامنكمساالغكو،يغقر،اللهعلصصلية"بالترمحيز

الغكريتحولىال!يبيكوثفي.ف!ريةصملية!اسكهعنه،التكبيرلايم!ن

بمنحناالرييىالياد،1!فإقآخوبمكنص.الخكركيىطابكهيخقرأنهأبه!،وجرانإلص

داخلكلطاب9تأنهبماثقافيأوعقلكلمضمونلهليسالريبيكوثإياه

في،التأملفإنإجمالا،،.عقلية!مقولاتترجمتهيمكنا!4،بالأساسجرافي9ؤ

.باسكالعنهيتحدثوالذيبالقلبالساكنبالثهبالاتصاليسمح،المستوىهذا
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نأداممااليهوديةللقابالابالنسبةهاجسايشكلالحلولأنيبقىلكن

فيضفكرةمنينطلقالكلمةلهذهنمنحهأنيمكنناالذيالوحيدالمعقولالمعنى

بهذا.عدممنالخلقفكرةمضمونعكس،اللهمنانطلاقاالموجوداتكل

بمذهبنذكرأنعلينايجبلكن.خاصةحلوليةصبغةالزوهاريكتسي،المعنى

يمتصأن"أستطاءبحيثالأصالةمنكانالذيلوريالإسحاقالسيمسوم

شوليم،الخيض".فكر!الكلماء،بكضحسب،تتضمنهالضثيىاحلول!يىاالبكر

إإلصصاللتبلكلبقايا"هنا!قائلا:شوليمويستطرد.927.ص،المرجعنفس

وجو!اصوجو!محلأيضايتحصلالسيمسو!إطارفيلكنصوجو!،حلفي

أولىمرحلةفي.ل!إلوهة"الغو!ييىغيرالوجودداخلاكنرثارخطويقيهبهخاصا

صليتهمننغسهأخرجعأنهلو"صماالغيابمننوعفيذاتهداخلاللهينسحب

الأصليالمجاليبرزالتحديدهذامنانطلاقا.المرجعنفسالكزله"مننوءفي

في.خالقكإلهفيتجلىتجليهبنورالفضاءهذااللهيغمرثانيةمرحلةفي.للخلق

يتأملواللهيحرفأنوبإمكانهلهالمخصص!المكانموجودكليحتلالفضاءهذا

والحضور،الغيابجدليةهناتتشكل.الخاصوجودهعلىالحفاظمعنوره

وجودمع،الجدليةهذهتذكرنا.يفنيهأندونللإنسانيتجلىأندتهيمكنبفضلها

المسيح.عندعليهاوقفناالتيوالامتلاءالخواءبجدلية،الفارق

)أوالنهائيةالصوفيةالتجربةحولهماتتركزمصطلحيننجدالإسلامفي

كلمعالانقطاعمنانطلاقاالاتصاليتحددوالإتحاد.الإتصال:(النهايات

بالجواهرفقطيتعلقلاالإتصالهذالكن(.اللهليسماالأغيار)كلأوالسوى

الانفصالبقدربالثه"الاتصالالاتصال:نبويبحديثهنانستشهد.الجسمانية

تعريفاتالتهانوييقترح"الفنوناصطلاحات"كشافكتابهفيا!"5الخلقعن

صنصاقوإزاكقلب،بكينتكالص!بهالكب!مشاهرةالوصالأ!ض"4مهمة

،محاضرةلصافيقالايبابدفقبلمحانتإنبكر،منالرؤية4هربكي!...

زأبكرالسال!أنأثيىمعاشغة...لصافيقالإح!ابارفك!بكر!انتإزوإما

مكناحاضدهوالتبه!اللههوأنهقلبهفييقينافيكلمعنهايجابيرفي

صاقإنأما9.اك!نكلالوصالأيضالهيقالوهراعلينا،وشاه!إليناوناضر

الصوفية.كلاممنأنهالأرجح-45
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االشاهرةمقام!إلصيرتقصفإتهالراتزجلصعن!الكشف9ايجابرفيبكر

ثماالصاضوةمقام!فييبرأوالسال!أإعلكل.االوصاللهيقال4أإعلصا

عينؤهلواالكاشغةاليقينعلمأإهلامشاهرةابكر!ثماالماشغةبكر!

حقيقةإلىالتشوف"معراجكتابهفي"46اليقينحقلأهلاالشاهرة4اليخين

المغربيالصوفيميقد،معمقةدراسةفيميشون.ل.جتناولهالذي،"التصوف

الرمحو"بقوةيتحققاللهحضورأنيرىفهو،الصورةلهذهوتنقيحاتوضيحا

عنيغيبفلااللهبهنذكرالذيالعملهووالذكر"،القلبعلصيسطوعن!صا

أسرارفيهاتظهرالتي""المسامرةعنعجيبةابنيحدثنا،الكشفبعدالفكر.

ساعتينأوساعهأإح!يةابعادفيفينرقجهـد!،9عنالكبر"فيكيب،الحق

تم!أصثر9أساعها!ماءكتعومهفيي!سمرحمنوحسهشاهر!إلكليرجيثم

للمشاهدةبالنسبة((47.أماا!مشاهرةأنوالوالحانالوج!اقب!ايةمنوهصيخرجع

نفسانقطاء"أوستريتخللهأنغيرمنالقلبعلصالتبلصأنوال))تول!فهي

فيالبروقاتصالقررلو"صماقائلا:عجيبةابنيضيف68.ثم.ص،المرجع

دوا!له!اكلإذاالقلبوصضل!النصاد،ضوءفيتصيربأنصاالطلما-،الليلة

68.ص((،ليلىف!!التبلص

للوجودالثلاثللمستوياتوفقادرجاتثلاثبينجانبهمنالقشيرييميز

القلبمستوى(،بالذات)الوعيالروحمستوى:عليهاتحدثناكماالإنساني

واحد:مصدرذاتمصطلحاتثلاثالقضيرييتناول.الخفيالسرمستوىثم

المجهودسابقا،الترتيبفيالسادس،الأوليعنيالوجود.ثمالوجدالتواجد،

69..ص،القشيريةاختياد".الرسالةبضربالوجر))است!عا-فييتمثلالذي

منهبةالوجدفإنذلكمنالعكسعلى.السلوكفيالمبتدئينحالةيميزوهو

يرى.الحقسمةفيهتتلبععندماالخلقمواصفاتعنالإنسانيفنىأنوهي،للها

عطاءابنمثلاخرونويرى،السروريرافقهالوجدأنالجنيدمثلالصوفيةبعض

.متلازمانوالحزنالوجدأن

لبنانمكتة،العجمرفيقد.ومراجعةوإشرافتقديم،موالحلوالفنوناصطلاحات،تهانويضليمحمد-ل!4

المزجم.)785.ص،شروننا

عجيبة،بىتحمدأعبدللشيخلألبابالبصعنلنقاباك!ثفكتابويليهفلتصوائقحقالىإفلتثوامعراج-7"

المزجم.د!،7.صالبيضاء.الدارالمش!بيالئقافيالترا:مركز،خياليالمجيدعبدالدكشوروتحقيقتقديم
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إلىأيالثهإلىكلهيرجعالسروربكونالاختلافهذاتهانوييفسر

السرورفإنلهذا،يصيبهالذيالقلبلحالةوصفالحزنأنحإنفي،مصدره

علىالحزنتأثيركونمنتنطلقعطاءابننضروجهةلكن.للوجدملائمةأكثر

الذيللقلببالنسبةجداالطبيعيمنوأنهالسرور،تأثيرمنأقلليسالقلب

عندماالألمببعنسيحسأن،اللهفيكليةيستغرقلملكنهاللهأجلمنيعيش

كلفي.والانفصالالتجردعلىحيةعلامةفتلك،الإنسانيةصفاتهمنيجرد

عناكلتقاء"بك!الوجوديبلغفالصوفي،الطريقنهايةليسالوجدفإنالأحوال

ممكنةتصبحلاالإلهيالوجودمشاهدةلكن9.لأ.ص،القشيريةالرسالةالوجر"

ميإحقاجود9"االشاهرةالجنيديقول.الإنسانداخل"البشرية"خمودبعدإلا

والوجرالكبر،استيكابيوجب"التواجرالدقاقعليأبوويقولفقران!".

الكب!"48.استص!!!يوجبالوجود9الكبر،استكراقيوجب

أعلىيبلغعندما،الصوفيأنفيبدوحرفيةقراءةالنصوصهذهقرأناإذا

ذاتتجربةأمامإذننحنفهل.المشاهدةبحرفييغرق،السالكينمدارج

يجبأولىملاحظةثمة.بالنفيستكونالإجابةأنالمؤكدمن؟هندوسينمط

وليس!تصالالافكرةإلىتشيرأوردناهاالتيلنصوصاكلنأوهيعليهالتأكيدا

الإنسانيةللطبيعةاتحاداالإسلاميقبللا،المسيحيةفيالامرعليههوكماالإتحاد.

الأقنوميالإتحاديشكللاأيضاالمسيحيةفيأنهإلىهنانشير.الإلهيةبالطبيعة

ورحمةصوفيسلوكثمرةإلا،الصوفيةالتجربةأساسأنهرغم،المسيحفي

ومنالإبنفي،الابنطريقعنشيءكلخلقالأبكونعلىيعتمدفهو.إلهية

الابن.أجل

شبهوجهأيالثلاثالتوحيديةللدياناتبالنسبةيوجدلافإنهعامةبصفة

وجود"شهودبكونهالإسلامفيالإتحادتهانوييعرف.والمخلوقالخالقبين

معدومةالواحدذلكبوجودموجودةالاشياءجميعأنحيثمنمطلقواحد

تعالىبالحقمتحدابهخاصاوجوداتعالىالثهسوىلماأنحيثمنلاأنفسهافي

منهتجعلقددلالةأيةالإتحادعنالتعريفهذاينزعكبيرا"94.علواذلكعن

.81ص،م6002،لحسنىداراأجابادإعد،اليللغزينلدامعلوحياءإاختصار،بهماآداوجدلووالسماعاكتاب48-

صاثر،دار،التهانويعليبنأعلىمحمدالمولويالثيختأليف؟الفنوناصطلاحاتكثافكتاب94-

.)368ص.4،،جبيروت
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واحدةلحمةاللهمعيشكلأنأبداللإنسانيمكنلا.والانصهارللحلولمرادفا

والجوهرالطبيعةمعبالتماهيالمخلوقوجوهرهلطبيعتهيسمحانصهارعبر

فليس،عديدةقرآنيةآياتتقولكمااللهإلىيرجعالإنسانكانإذا.الإلهيين

الوجود،وحدةمبدأحسبشيء،كلإليهيرجعواحدوجودثمةلأنهذلك

حالةأنالمؤكدمنإنبل.أبديةلعبادةيدعوه،لعبادتهخلقهالذياللهلأنبل

النعيم،مشاهدةاستشرافمنضرباإلاليستالدنيويتأملهمفيالصوفية

الإتحادأنإذننستنتجأنيمكنناالتصور.هذافيأيضاالمسيحيونويضترك

فييتحققالذيذلك،الأسمىشكلهالحالاتأقصيفيأوللاتصالمرادف

والوجد.التواجدمثلدرجةأقلأشكالتوجدحينفي،المشاهدة

الجوهر؟الأسمىالمستوىبلغالذيالصوفييشاهدهالذيمالكن

تجلياتهأوإشراقاتهيشاهدفهو.ذاتهحدفيليسولكن،ذلكفيشكلا،الإلهي

يجب:أفلوطينكتبهمانتذكرأنيجبيحدثمانفهمأنيمكنناكي.الإشراقية

هذهمعالصوفيونيتعاملكيف.الشمسرؤيةيمكنناكيالشمسنشبهأن

إلايعرفلاالشبيهأنيتفقونفهم،نفسهالوقتفيوتحويلهابقبولها؟الفكرة

الحجاباللهيرفععندما.اللهبيدكلياالمبادرةتبقىلهمبالنسبةلكن،بالشبيه

الإلهيالنوريشرق،نفسهعنالحجابويرفع،السالكقلبيغطيالذي

واتصالخالصةمشاهدةإلىالقلبعينفيتحول،قلبهوينيرالإنسانهذاعلى

.المشاهدةفييتحققالذيأي،عرفناهكماالإتحادهووذلك،أسمى

بلبالعالمارتباطاته،بالذاتووعيهروحه؟إذنالإنسانفييختفيالذيما

وعيناإثارةعلىالعينتعملكما،المشاهدةصفوبحضورهيكدرالذيقلبهوحتى

فتضطرب،التهييجأوالإثارةمننوعأيأوالذباببسببأوالبكاءخلالمن

أصبحلأنهالمخلوقبوجودناالحميميإحساسناهوأيضايختفيمارؤيتنا.

فيمستغرقاإلاالمشاهدةفيوجودهالسالكيعيلا.اللهوبينبينناعائقايشكل

مستمتعللجمالعاشقبفنانهذانقارنأنيمكننا.الإلهيللوجودالخلاقالنور

فيتمامامستغرق،نفسهونسي،ذاتهفييفكريعدلم،جميلةلوحهبمشاهدة

يراهماإلاليسنفسههوانهلوكما،يشاهدهبمانفسهالوقتفيوممتلئمشاهدته

"وجودبه!:عربيشاعرقالالمعنىبهذا.الرؤيةسعادةخلالمنإلالهوجودولا

علكل".يشرقالربه!الكشففيالوجود،عنغائباأصوقأنهو
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الشهودوحدةلمذهبالتوحيديةالدلالة

يؤمنونكونهماعتقادأوبالحلولالصوفيةباتهامالتسرعإذنيجبلا

وأالتوحيديةعقائدهموراءعليهايتسترونبوذيةأوهندوسيةبتصورات

أنماطبينتماثلعلاقةخلق!لحكنلا.المنزلةالكتببنصوصالاستشهادعبر

مثلج،المؤرخينبعض.التوحيديالتصوفوأنماطالهنديالتصوف

شيءكليكنلمإذا:الشهودبوحدةالحلوليةمفهومإبدالاقترحوا،شوليم

ماكلداخلفإنهيوجدماكلهواللهيكنلمإذا.اللهفيشيءكلفإنالقهو

وهي،الثلاثالتوحيديةالمذاهبصوفيةاهتمامأثارتهنافكرةثمة.يوجد

شهرةالأكثرالنص.المقدسالكتابنصوصعلىخصوصاتعتمدفكرة

س9قرقروسق!وسوقال!ا!نادسهرا"63:4،أشعياءكتابمنمقتبس

".الارض!لءمل4ص!راجنودارب

والقدسية،القدوسهوفالته.الصوفيالإشكالكلوتحلتلخصالآيةهذه

التأكيدهذابعدمباشرةأنهغير.الإلهيالتعاليوعنالمدنسعنيفصلماهي

اللهليسماكل.وحضورهاللهمحايثةوهوألا،للأولمناقضآخرتأكيديأتي

علىحكرالقدلصيةاليمست.للحياةلحاملابحضوره،قهبإشراأي،للهابمجدممتلىه

للخيرللعطاءالمتدفقالغنىكلتشملبل،نفسهعلىمنغلق،ذاتهحدفيكائن

!لحكنلاشيئان،نفسهالوقتفيومحايثامتعاليااللهيصبحهنا.الإلهيوالعطاء

بتوحيدهماتسمحللمتأملالحيةالتجربةلكنبينهما،يجمعأنالمنطقيللعقل

اللاهوتيوالعقلالفلسفيالعقليسعىلهذاعنها.للتعبيرسبيللامشاهدةفي

التناهيإقلارداخل!!اتأويلهيحاولونأوال!موفيةيقولهمافهمإلىالنظري

إطارداخلوإماشيء،كلفيهيختفيإلهداخلالعالميستهلكحيثالمطلق

صياغاتإلىنخلصالحالتينكلتافي.الإلهيفييسبحشيءكلحيثالمحايثة

يحيطالذياللبس!كلرغمحلوليتوجهذاتبأنهاتفسيرهايتمقدمتشابهة

ليستالشهودوحدةإلىتحيلوتبررأنيمكنالتيالآياتلكن.المفهومبهذا

مستترةأماصنفيانساناخقبأ"إذا:2324،أرميافينقرأأنيمكننا.بالقليلة

بطبيعة؟".الوبيخولوالأرضالسمواتأناأم!!أما.الوبيقولأنا4أداأفما

عنتعبرأناللغةبإمكانليسأنهرغمتموضعفكرةكلاستبعاديجبالحال
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بإمكانناأنهبيد.المكانظروفأوالجرحروفاستعمالدونالأشياءهذهمثل

المقدسةالكتبتعبرخالقها.هوالتيالموجوداتعنغريباليساللهأنالقول

غنكلكبيزقينغطيغ،إلةالزث"لأق:والتملكالملكبصورةالفكرةمذهعن

ئة"اتجالي1ؤخزانق،أإزصافغاصيزيبب!،"اثضثيى593،المزامير،آإبفة"اكل

لشعبه:بالنسبةحضوراأكئرولكنهالعالمفيحاضرالةإن4.،المرجعنف!س

ؤا%.غئبثيىؤنئبمقإلفخغالزثأتاؤأثص،إشواثيلؤشطفصأناأثكل"ؤثكقفوق

وهيالمقدسالجبلفوفمتواجدإنه.227،،يوئيلأ%نجب،1.اإلقنتنكبصنجخزس

.مكانفيالإحتواءبمعنىاللهيحويلاالمعبدأنتوضيحيتملكن.مستقره

ؤشقاثالشقاؤاثفؤتا؟اكزفيغقكلخخاا؟لةيشكنفل"أإنة:سليمانيقول

.827،،الأولتجنثث؟"الملوكاثربه!ائبثئةه!ايالأقلفخغ،تشكتا%الشقاؤاية

بتخوقنجئبة"يناببنفسهاللهيأمر.وباسمهيملأهالذيبمجدهيسكنهاللهلكن

في.بالثهالروحتتصلهذه"الله"عتبات.في16،المرجعنفس((فتاتاشمص

هظاآذق!،افن"نجا:لى"ؤفال:يهفيهملككلماتحزقيالينقلخلاصيسياف

إلتىإشزاثيلتجيكلؤشتطفيأشخنخئثق!فئنتجاطينؤقخانكزليمئصق!ان

كانإذاعماسليمانعندما!يتسائلأنهنوضحأنيجب47.6،،حزقيال((الأنجب

يستقرأو""يجلستعنيالتييشوبكلمةيستعملفإنهالأرضفوقيسكنالله

:حزقياليضيفأخيراشيخينا.كلمةمنهااشتقتالتي""شاخونكلمةوليس

يصغيهاكنمنضاسمصاسي!ونالتكلاالخرسةا!مرينةإلكلسيرخلالرب"صجر

35.هنا!(481،يصغيهأثيىشمه

فبدون،اللهفيتوجدالموجوداتكلأنتعنيآياتعدةنجدهذامعموازاة

قاضزثبص،ف!ا!ؤصنخفجه"من.عدممجردستكونكانتالإلهيالمددهذا

الملجأ.أوالقلعةاسماللهعلىيطلق913.5،المزامير،يتكأ"غفئنؤنجتهفت

كانتولوحتىولكنذلكفيشكلا.بصورإلايتعلقلاالأمرأنقائلسيقول

نأأيضاتفترضلكنها،اللهفيالإنسانيجدهاالتيوالرعايةالحمايةإلاتعنيلا

أعماقحتىتحميهمبمنحفيةلكنهافوقمنيأتيعونافقطلي!ستالحمايةهذه

يشملها:التيالكائناتيحفضمنفهو،"الله"ضلصورةأيضاهناك.وجودهم

ويتحدث.191،،المزاميرتجبيث((ائقبيوطلفكلافتهبئه!،لب!ئننف!"آلشاجمن
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وهيأخرىصورةثمة16(.2.31.)94..إسرائيلتحفالتياللهيدعنإشعياء

أكرق!"فا:مهمينبسياقنمزمورينفيالخصوصعلىونجدها،الأجنحةضل

ذشممنيدؤؤق.تج!تفوقنجناخئ!ظلفكلائتنتنرفنئوإإلة!اأئقازخقتت

نزسبئويرت.اتاةاتجئئوغجمئتتأإنتشغيصغ.يخكمتنفبؤمنتجثتت،

علص"نورالنور:بسورةتذكرناالأخيرةالعبارةهذهأ-360.8،المزامير،ئوزا".

هذاكانإذالكن.الثهرونوالجناحضلبينالربطيتمأنالغريبمن".نور

فيأنهالطبيعيمنفإنه،المزيفةالعالمأشعةمنيقيناالذيالحجابهوالضل

يتوالىحيثالظلماءبالليلةهذايذكرنا.الحقيقيالنوريشرقوبالضلالضل

لادوجانسانعندالظلماءبالليلةأو،المسلمالصوفيعنهيتحدثالذيالبرق

ترخل2الرو"!جكللاالتيالليلة،الروحليلةوبالخصوصالحواسليلةكروا،

الفصلالظلماء،الليلةصلها،الكونبأنوارعليصالتشرقا!إالضلماتعمقفي

لينغوتا!ئت!،)ذفت:8-63،9المزاميرفينجدهالثانيالنص.التاسع

)تجدتفضزفرتحيتتتفي!ت.ائتضقت!آئتمخ!.!رتجتاخئت

(.الديبيكوتفكرةهنا

يقول.شيءلكلالإلهيالتملكفكرةإلدوماالإشارةتتمأيضاالإسلامفي

لاأنهالمؤكدمن.القدوسالملكهوفالثه)!ق،الملحىه،!بحافاثهالقرآن

"حل"فعلأنإذ،الأرضفيأوالسماواتفييكمناللهأنإلإشارةأيةتوجد

انتقدهنامن.فيهالسكنأوشيءفيالحلولمعنىالقرآنفيأبدايكتسيلا

منتسبإمامفيإمايحلاللهأنتعتقدالتيالحلولنظرياتالإلهياتعلماء

،لغلاةاالشيعةأطروحةهيوتلك،الأمةوهدايةقيادةأجلمنوذلكعليللإمام

وقد.الباطنيينالصوفيةبعضيعتقدماحمسبالمعرفةقمةبلغعارففيإماو

أنهغير،المسيحيةفيالتجسدوعقيدةالحلولمبدأبينمالحدالمسلمونخلط

يقولأنهكما25،6،/2125،""بيتيبمكةالكعبةيسميالثهأنإلىالإشارةتجب

مهما16.حبرالوروو،،05،منإليةأقربماا"ؤمحنالإنسانبخصوص

يتمقرآنيةفكرةالإلهية(المكانيالوصفبمعنى)شاسعالشسماعةفكرةفإنيكن

"العليم"بوصفمقترناآياتسبعفييردوالذي""الواممعبوصفعنهاالتعبير

أول+اه.55أولحأبترجمتهيتموالذي
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أ،الحكيمةبأيضا""الواسمعيقترن.الثهأنضارعنيخفىأنيمكنشيءلا

3،ع"فطههأولحمكانكلفيموجودالثهأنإلىيخلصونالمفسرينيجعلمما

واممعاللهفإنالأولبالمعنى.معانثلاثةبينالرازيالدينفخريميز.وفعلهبعلمه

تهديالتيثعمهبوفرةواسعاللهفإنالثانيبالمعنى،لملكهتسييرهوحكمةبقدرته

.بالرضوانالثهإلىفيتجهواأقومهولماالناس

قيمالأخيرعلىالتفسيرينفتح.برحمتهواسعاللهفإنالثالثبالمعنىأما

طبيعةالأكبرالشيخيتصوركيف.رأيناعربيابنتفسيروهو،عميقةروحية

يوردوهنا،بالرحمةعلاقةفي""الواسعيرتبط.الفعليةوقوتهاالإلهيةالأسماء

الرحمةمنالغاية7.156،رحمتيحئرشبز!)ووسمتأ:الآيةعربيابن

يحيطبفضلهالذي""الواممعاسممنانطلاقاالوجوداستمراريةتضمنأنهو

يشكلالذياسمهحضورهوالإلهيالحضوريصبح.والعلمبالرحمةشيءكل

يرتبطالجوهر.وإجلاءإظهارفيتتمئلالتيالاسملوخليفةتبعاالموجودات

عل"الوهابفهو،اللهعندمنتأتيالتيبالرحمةإذنالإلهيةالشسماعةمفهوم

فقرةأ،الفتوحاتفيعربيابنيقولكماالاستمرال"علصالخياضالروام!،

أساسيلكنهغريبا،يبدوقد،الفاتحةلسورةتفسيراهنانورد256.ص474،

برللهاالمرقولهعقيبقالولصضاغضبهحمته4))سبقتعربيابنيقول

فأخوعليمما!مكضوبغيوقالثم!الرحمةفقرص!الرحيمالوحمنا!ينالكا

الرحمةفسبقتالوجو!...2افتتاأولفصالكضبالوحمةفسبقتغضبه

رممتا!فجاءتذل!بكردحمثم!الشجرةأصلعلصالكخوبةقبلآ!م!إلكل

إلكلهر+فانضمتمثكنكنصمازمتزجاأقالرحمتاقفتطلبغضببينصما

عنعبا!ة"فالرحمةقائلا:عربيابنيختمثمبينصما".الكضبفانكرم!هحت!

النعمكلفيتتحكمأنهاحيثمن271(فقرة،المرجع)نفسأإول"اامهـجو!ا

الموجوداتكلأصلهيالأولىالرحمةكانتإذالكن.الخلقبدأمنذالمسبغة

التحولتغيراتفيالمتخبطةالأرضيالعالمموجوداتحتىالأولالنش!ءمنذ

إلىشيءبكلترجعالثانيةالرحمةفإن،والزوالالفناءبهاجسوالمسكونة

العوالمفيإذناللهوجوديتحققللوجود.الحافظةالإلهيةوالعفمةالشسماعة

يأ،صورتهعلىخلقتالتيالعالمموجوداتأما،الآولىرحمتهبفضل

الثانية.الرحمةبفضلالعالمفيموجودفإنه؟الإنسان

ي!لأأ
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التجسدمذهبأنأخرىمرةنشيرأنبدفلاالمسيحيةعلعرجناماإذا

منيستمدهالذيالامتلاءوبفضل،المسيحلأنتميزاأكثروضعيةفييضعها

لحدوتواضعالإلهيجلالهعنتضطىوقد،المخلوقاتكليحتويأصبح،الأب

هووذلكنفسها،هيتضلالإشكاليةلكن.المخلوقاتتلكفييعيشأصبحأنه

لنا.بالنسبةالمهم

حضوربخصوصالمقدسالكتابتعاليمكلأنإلىكذلكالإشارةتجدر

تحتلالتعاليمهذا،اللهفي،المصغرالعالمهذا،الإنسانوحضور،العالمفيالله

السلطةأنشكلا.المسيحيينللمتصوفةالتأمليالنسقداخلمركزياوضعا

وعبرتحلوليةبنزعةيوحيأنيمكنماكلحزمبكلرفضتللكنيسةالعقائدية

وقبولتبنيمننفسهاتمنعأنتستطعلملكنها،الشأنبهذامتضددحذرعن

المقدسالكتابفيئنصوصعلىترتكزالشهودوحدةعنتعبروصيغعبارات

بينالتمييزدوماتستطعلمأنهاالمحزنمنيبقىلكنذكرناها.التيتلكمثل

نحوحقيقيةنزعةوبينالمقدسالكتابمعومنسجمةمقبولةشهودوحدةنزعة

عنشهرةالأكثروالتعبيرالمئالهيايكارالمعلمشخصيةلعلالوجود.وحدة

الخلط.هذا

إيكارالمعلمحالة

خلالمنالأرسطوطاليسيبالتيارايكارالمعلميرتبطالفلسفيةالناحيةمن

مستوىعلىلكنطوما.القديمسفكرمنقريبافكرهوكان،العربيةالشروح

المنحولالأريوباجيديوثيسيوسوأوغسطينالقديسلتأثيرخضعقدفإنهآخر

منشكلبأيللهايرتبطلا.وأفلوطينأفلاطونلتأثيركذلكخضعخلالهماومن

الوجود.خالقأنهمداماالوجودمبدأبالأحرىأوالوجودفهوالوجودأشكال

الوجودأشكالكليتجاوزلأنهعدمابوصفهاللهعنإيكاريتحدثالمعنىبهذا

يذشيءلأيولاللعقلإذنيمكنلاتصيغها.أنالعقليةلمعرفتنايمكنالتي

لاهوتعنديتوقفلاالمتصوفلكن.اللهإلىطريقايكونأنإنساشيةطبيعة

حرإلكلعطيما24والراللهبينالواحرفيإإكادا:"يبروهذاالتنزيهأوالنفي

بعيثالسمومنيبلغذاتهحرفياللهفإن!ل!ووغمتصريقه،يمكنلا

(،3
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نأللغصميمكنمماشصءا!الغصم..طريقكلنإليهيصلأنأإحريمكنل)

يحونأزبمحنذل!صلمنشصءلاتتمنا!،أنللرغبةيمحنصماأويثقله

هنا!،والرغبةالغصم!ينتصبمفحيثتل!،منالك!سعلصبل.اللههو

.الأبديالشبابفي"،اللهنوريلمكىمطلما،شصءصليصبح!حيثفقط

أ-89991.صلوقا،إنجيلمنأ75،الآيةموعظة

ظهور:عنيتحدثالذيبولسبالقديمصايكاريستشهدأخرىموعظةفي

قينائؤجي!:ائقننيرا!فتازكأأؤقايخهفكلشئتئئةائتبها،االديمي!عيشوغ"زئنا

مئة،ئدتصكئوبرفيشاجمتا،أف!لتاغرف!تةؤخ!ةاثضبه!،أإزنجاباؤزثأففو!ا

إلىالأولىالرسولبولسقرسالةتجؤاة((أنتجغبزآ!ؤالثاسيىمنأخضتجزةقماائضثيى

.15-6)6،،1ثيمتاولس

فياضا،شيئاأيضاالمعرفةمنيجعلفذلكفياضاوجودابوصفهاللهأنغير

المعرفة،الصوفيةبالمعرفةهنايتعلقالأمرلكنواحد.شيءوالمعرفةفالوجود

المعرفةهذه.المعروفوالعارفبينالمطلقالتشابهعلىترتكزالتيالحقيقية

منا!بجوهريتصا،الشكورإلصأإولص،البساطتصا93الرا)ترجيحيثتتحقق

مفصوم!علصإحالةبأجم!يرتبطأرقبلهو،صما،باللهتشكرأنيمكنصاحيث

كري!صلينتغصحيثهنا!للمكرفة،القابلالوجو!خاصيهأوايقيقة

تشابهفثيىبالوجودوتتصلبساطةبكل2الروتكرفحيثهنا!أإسماء،با

الرسل.لأعمالا11،2الآيةحول،الإلهيالوجودفيضحولموعظةتا!"،

ثهش!ولول5س!34)/لأ/الخامسةالإنيادةمننصمعالنصهذانقارنأنيمكنثا

شكلءؤلأنه"أليسالواحدعنالمتعددينبثقكيفأفلوطينيتساءلحيث1/)1(

شكلءعنيبثكالربه!إمطلقافصو...منهيأتصشصءمحلفإناللهفي

الأغيار/ب!ل!فتطصويغيضفصولرالشصء،يحتاجوا!شصءأبه!يمل!ا!4

ويستقصاللهإلصوجصهيوليفإنهامفلوقااللوجودبالنسبه.اللهغيرأشياء

نشيرأنأيضابإمكانناعظا".يصبح!فإنهللهمشاه!ةفيوأإنهامت!إء!منه

القاباليين.عندصوفالإينوفكرايكارالمعلبمعندالعدمفكرةبينتشابهإلى

اتحادعنبالتعبيريتعلقالأمرفإن،لافلوطينبالنسبةالأمرهوكمالهؤلاءبالنسبة

مطلقا.المتعاليالأحد-العدمهذامع،التأملفي،الروح

1،1
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هذاأنغير.وجودانحننعتبرهماإلىنسبةفذلكعدماالثهكانإذالكن

،المخلوقاتأنهذايعني.لنابالنسبةعدماالحقيقةفييشكلالذيهوالوجود

.الإطلاقعلىشيئالي!ستفإنها،اللهعنوبمعزلذاتهاحدفياعتبارهاتمإذا

وجود،كلمصدرهوالذي،الثهكونفإن،لأفلوطينبالنسبةالأمرهوكما،لكن

ومتناهية،محددةكونهاحيثمن،المخلوقاتيجعلهذاتحديد،لأييخضعلا

وجودا،نفسهيعتبرالذيللإنسانبالنسبةأنههذايعني.الحقالوجودعنغريبة

اللهفإنكليتهفيوجودانفسهيعتبرالذيللإنسانبالنسبةأما،عدماللهفإن

فيأفلاطونيقولكما،يعنيمحدداالمخلوقفكونإذن.الحقالوجودهو

المعلميقولكماأواللا-وجودهووالتناهيمتناهالمخلوقأن"،"السوفسطائي

أنهيقولفصولرا"ذا!"،لستأن!يكنص"هضا"تكونأن.اإ((..."الهوايكار

،،.ح+35!....،،...اإ"،)الصنالتجوديجب

يجعلالذيالشيءما.فكرتهعلىمثالاجهنمنارمنايكارالمعلميتخذ

وعذابمعاناةإن...لا"."الهوبأنهيجيب؟يحترقونعليهمالمغضوب

الوجودغنىكلمنومحرومونللهاعنمبعدونكونهممنبعهعليهمالمغضوب

،الروحاستطاعتفإذا.أنفسهمإلاليسوالانهمإلالشيءلي!سفيه،الكامن

تتوجهأن،كمخلوقوبوجودهاالمخلوقةالخارجيةبالأشياءتنشغلأنبدل

اللهي!ققحيتهنا!نغسه،اللهعمق"بك"عمقهوالذيعمقهانحوكلية

القلبأنلو،الحقةالإنسانيةالطبيعة"عراء"إلىعادتأنهالو(،،باللهإاكا!ا

!افل"يوج!.أمامهحاضراكلهالعالملكان،المخلوفصفةيحملكلمنيتطهر

يجطماشكلءبلذل!ليسكالوجود،منرمطباؤاحدس9أ،ق!رةثمةالروفى

درجهالنبل9!الرفكهالصغاءمنذاتهفييبلغشصءذا!،الوجودزمطحرا

الشبابفيالر!جة"تل!يسكنوثر!اللهيبلكصا.أنم!لوقأإييىبمكنك

بأنيتبمأرتبط"عن!ما:غريبةفكرةإلىهنانخلص102..ص،للروحالأبدي

نغسكل"،داخلأسعنأنيمكننحيىلانغسص،علكلالكثوريمكننصلامحم!لوق

إتجي!!من،2131الأيةحولواستمرار"،بضغفإلينايشتاقالثه"كمموعظة

ليساللهمنالقرب.هذا3.ح،5(أح!أول،ح"35"ع8،31الاول!حول،أحول291.9لوقا

،موازيوبشكلأيضا،يذكرنالكنهبولسالقديسعنهيتحدثالذيذاكفقط

يرفىا
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الأشياءفيحاضراللهلكن.الوريدحبلمنإليناأقربالثهحيثالقرآنبكلمات

قألكل"سبق391.المرجعنفسقريم!،،أيضاالفه"في!ر)ذشياءأيضا

آخرم!لوقآوخشبقطكةأوح!رةتسكناللهووجودحياةأنأحياناقلنة

نأكلكمأيضاأنتميمكنكم:موعضةالفبطة(،بغكرةمسكوقغيرأفلغم

،ء!ولس!س!+س!3متىإنجيلمن25،7يرالآيةفي".دتهالفياضالفرحفوراتعيشوا

وجودهاحيثمن،الأشياءكلفإننفسهالوقتفيكا.حولهأحام4أ)شا،185.73أ

أكرم:متىإثحيلمنأ45،الآيةحولموعظة"اللهأبهـةفي))تصب،الواقعي

وأمك.أباك

صلخشب،قطكة،صلمحشبقشةصلتش!ل))هنا!ايكارالمعلميكتب

قأللطبيكةيمكنصا!لفإنهحضا...واح!اوجو!اأإشياءا4!لأإحجاوا

واحراشصءصليصبح!بحيثأإبوةافييصبأقويجبهنا!ينحصرتنتبه

غيرقوةذاتالعبارةهذهأنشكلاص.22)."الابنهوش!ءمحليصبح!9

القديسيقولهماغيرآخرشيئاتقوللالكنها.الاستنكارأثارتأنهاكما،ضادية

الأشياء.كلخلقتالابنفي،المسيحفي:أفسسأهلإلىرسالةفيبولس

خلالمن،كابنوجودهفيمشتركة،بنوتهفيبهمرتبطةإذناعتبارهايمكن

فيض"فياكخر"،مننبكأصثرامخلوقوجو!ك،الله"في.كاملةومساواةوحدة

معالأفكارهذهتتماثلحدأيإلىنلمس2.اأص،موعظة"،الإلهيالوجود

على،والأساسية،الدائمةالإحالةباستثناءإليهاتطرقناأنسبقالتيالأفكاركل

الكتببنصوصالأفكارلهذهالوثيقللارتباطأيضاونشير.المسيحيةالعقائد

المقدسة.

الشهود،ووحدةالوجودوحدةبينالتمييزتستطعلمالرقابةمؤسسةأنغير

المعلملكن((.اللهفييوجريوجر،ما))حل:عبارة،تفحصغيرمن،فأدانت

يوثطصا)!رمافقطكتبوأنههذامثلبشيءأبدايقللمبكونهيحتجايكار

زادجوابأنهبل،مهربمجردجوابهكونانتقادهسيتمالقة،،.ث!وفيالقة

أبوةفيتصب،ذلكهوكتبكماالأشياء،"كلكانتفإذا،.بالفعلبلةالطين

هيوهذه.اللهفهيوبالتالي،سرهفينفسها،اللهحميميةفيتدخلفإنها،"الله

من،المخلوقةالأشياءبأنأبدايصرحلمالحقيقةفيلكنهعينها.الوجودوحدة

فىا3
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منإلااللهفيتوجدلافهي.اللهفيتوجد،والمكانالزمانفيتشتتهاحيث

بل،العالمفيتعددهابوحدةخلطهايجبلاالتيالوحدةهذهوحدتها،خلال

فيالموجوداتتشرذمعلىسابقةوحدة،الإلهيالفكرفيجوهريةوحدةهي

النصهذافيفكرهكنهايكاريستعرض.الدنيويالعالمفيمراحلهاصيرورة

تتوق!ولنفإنصااكشياء،صلصكرفةعلصالقررة!ل!9!الرأن"بماالمعبر

ال!9!وحيثواحرالأشيا-صلحيثازاصليهالصورةإل!تصلحتىتستريحىلن

211..ص،الإلهيالوجودفيضفي((.اللهفي،الطمأنينةرحقق

الأشكالكلمتجاوزة،كاملةوحدةذاتأنهاشكلا؟الصورةهذههيما

يقدمهاكمااللهكلمةهيالصورةهذه.كليةعنهاننفصلأنيجبالتيالجزئية

بالأبالكاملاتحادهفيالابنإنه.كولوسيلاهلرسالتهفيبولسالقديس

الأبوةمفاهيمخلالمنالنظرياللاهوتيحددهاكمابالأبعلاقتهفيوليس

صورةأنهاإلىيشيرأندونماالأصليةالصورةعنايكاريتحدثلهذا.والبنوة

تحققحيث،موحدةبصورةالأمريتعلق.الاصلفيثنائيةسيخلقذلكلأنالله

ائتضء"فييوحنا:القديسيقولوكما،الكلمةفهيوحدتها.المخلوقاتكل

رواه!كاالإنجيلاللة"ائكبفةؤكاقاللإ،جمئضكاقؤائخيقةائكبقه،كان

أنسليه.جأنشكولا،إذنواضحةايكارأرثودوكسيةتظهر.،أأيوحنا.

التينفسهاالمواضعفيأنه"الب!وث((حولكتابهفييؤكدعندمامحقهوستاش

تعاليممعمنسجمايبقىفإنهجريئةعباراتالكبيرالصوفيهذافيهايستخدم

26-3:27،غلاطيةلأهلرسالتهمنالآيةهذهمعوبالخصوص،بولسالقديس

اغتقدئغائ!ينكفكغأإنتجشوغ.با!ق!يميج!إإبقافيباالل!أئناثتجميتها"لأنخف!

ا،ليميخى".فيشئققدأف!يميجعبا

.المنحولالأريوباجيديونيسيوسلواضحاتأثيرانميزأنأيضايمكننا

القديسرسالةمنأ17،للآيةشرحاالسماويالتدرجفينقرأأنيمكنهكذا

ايكاريكتباكنوار،1.أبصنوتنزلالكلياءمنتأتصالحاملة"هبت!جاك

موحرة...قوةحانتلو"محمالنا:ينكشفالذيالنورتراتببخصوص

".تألهالتصالبساطةونحوشصءحليبميالضبه!البىحرة9نحوتوجصنا

اكنئنتا-.كلؤتةؤيهمئة"أإن:11،36روميةأملإلىرسالةإلىالكاتبيحيلنا
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نفهمهاكماالشهود،وحدةآثارعلىنعثرأنيمكنناآصين".أإنجب.اإلتىاوقغضنة

سنشير.والمسلميناليهودالصوفيةعندكما،المسيحيينالصوفيةكلعندهنا،

مختلف،فضاءداخللكنكروا،لادوجانسانالقديسعندمنهابعضإلى

يبقىوالذي،الطويلالبحثهذانهايةفيواضحايبدو.العشقعذوبةداخل

،قناعاتعلىللحصولوكافيا،قولهيمكنمالكلاعتبارامقتضباذلكرغم

،الثلاثالتوجيديةالدياناتصوفيةعبر،المحدئةالأفلاطونيةلغةخلالمنأنه

الاختلافاتمنالرغموعلى،متقاربةودومامتشابهةجدوأحيانا،متماثلةبطريقة

أنهم.كماالحلولمنالنمطنفسعن،الروحيةالإشكاليةنفسعن،العقدية

كليتها،في،تختلفلالكنهاشيئابصددهانقولأنيمكنلاتجربةعنعبروا

الصعبة،البحوثالمسلمونيختمكمالكن.الآخرينعندهيعماالبعضعند

أعلم.للها:لأقو
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الخامسالفصل

الحبلغة:الصوفيةالتجريةعنالتعبيرأشكال

إطارا:لغوياونمطافكرياإطارانفسهالوقتفيالمحدثةالأفلاطونيةتمنح

بإشكالياتومهتمة،العالمحوللتصورحاملةميتافيزيقاتشكلكانتلأنهافكريا

ورغم.والنسبيالمطلق،والمحايثةالمفارقةواللاوجود،الوجودوالمتعدد،الواحد

وشكلت،فلسفيةلغةأساساكانتأنهاغير،تصويريطابمذاتاللغةهذهكون

لذا.-عقليةوالمافوقالحدسيةالمعرفةفي،المعرفةفينظريةالخصوصعلى

الطابمعلىبالتركيزالفكر،هذالتأثيرخضعواالذين،الموحدونالصوفيةقام

معرفة،دئهمعرفةأيضاهوعنهيتحدثونالذيالتأمل:الصوفيةللتجربةالمعرفي

وأمعرفةتبقىلكنها،الإلهيالنوريغمرها،تعالىاللهمنلدنيةهبة،سامية

الإسلامية،اليهوديةالروحيةالشخصياتلأنحاضراالحبيبقى"مشاهدة".

يأخذالحبهذالكن.دتهالإنسانوبحبللإنساناللهبحبتقر،المسيحيةكما

منالعكس!على.القلبفيمعرفيإشعاعشكلالمحدثةالأفلاطونيةإطارفي

الحبأنبالأحرىأوبالحبرهينةالمعرفةأنالخالصبالحبالمؤمنونيعتقدذلك

كلعنيتعالىالذيالثهلمعرفةالوحيدالسبيلأنهبل،معرفةذاتهحدفيهو

.المخلوقالعقلقدرات

لليهودبالنسبةالأساسيالإلهاممصدريشكلالذي،المقدسالكتابيؤكد

شعبعلىيجبكماشعبهيحبفالثه.للحبالدعوةأهميةعلى،والمسيحيين

.الفكرةبهذهالمزاميروالرسلوكتبالتوراةتمتلىه.إلههيحبأن،إسرائيل،الله

الحرفية،دلالتهفي،يشكلالذيالأنشادلنشيدخاصةمكانةإفراديجبلكن

نجنبن2"كالئغا:البشريالحبعلىتحيلالصورأنكما،حقيقيحبنشيد

ؤنمرئةأخيدمق،أناسمصمصطف!كتافبيين.تجئبنخبيبكلكري!اثؤفيننن!ب

بافراصأشيرويخص5.قغثةققفصؤغتفةاكفر،تجئنةإلتىأ!ختيص،.إخنغص!خئق
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-23،أصحاحالأثشاد،نشيدخئاا(.فبيضةقإنكل2،بالئغاأئبهشونجص.الربيب

.علىإسلاميالما-قبلالعربيوالشعرالنصهذابينالتشابهإلىهنانشير5.

كىبغرلمبىخبيبنننيانت!ئفئب"نفضبفرسمحبوبتهالمحبيشبهالمئالسبيل

صبيةيشبهعندماالأعرابيالبدويالشاعريفعلكما1،9كرغؤن"ف!كبالت

كؤتضئةهبنإذابغاحمثبىلئبمقالرئبمصبيب"وجيب:الغزالأوبالضبيحسناء

45.البيت،القيسامرؤمعلقةبفكفل"

واحد:إلهاممصدرمنوينبعالرهافةنفسعنالحالتينفيالأسلوبيعبر

نقابب.كمتمنخقاقتافيغئنا!تجميقة!أثيةقاخبيبينن،ياتجميقةأئمت"قا

يزيق"ؤقرج1،أإنشا!،4،انشيرجثكات(،تجبلغتكل،ابضمئهننكغطييلتنئهرب

35"لبيتا،لقيساامرؤمعلقة"أمثتهئجلاالتغلهكعئوأيخيمث.فاجبمأشو!امتنآ

منالضاب،ةا11زائننكغطيي"أشنائ!-:أخرىلنصوصنشيرأنيمكننا

نب"تةبغصالرفلخراتخثلفنؤ،.كأقأوقصغن"وثب!بمق4،2،ائكشل"

.8بيتالالعبد،ابنطرفةمعلقة

القرآنعنغريب،الإسلاملظهورالسابقأي،الجاهليالشعرأنهوالفرق

منالمتدينينعلىلزاماكان.المقدسالكتابمنجزءالأنشادنشيدأنحينفي

فعلوهماوهوالأنشاد،نشيدلكتابرمزيامعنىيضفواأنوالمسيحييناليهود

خدمةفيليكونبتحويلهيقومواأنيكفيكانلغويارصيدامتناولهمفيفجعلوا

داخل،لإسرائيلاللهفحبفاجداجلبالنسبة.الصوفيالحبعنالتعبيرنسق

نذكرالأنشاد.لنشيداللغويالتركيبعنهيعبرماهو،اليهوديالفكريالنسق

.شيرمانمح!سب،كانالذيغبريوللإبنالشعريةالكتاباتبالخصوصهنا

أغانيشكل،اليهوديالأدبفي،استعملمنأول182(.ص)أنطولوجيا،

فاجدا،أنضر.المخلصوالمسيحإسرائيل،اللهبينالعلاقةلوصفالشعبيالحب

.3الإحالة8،لاص...للهاحب

المبنيالإتحادفيندرج،إسرائيللشعبصورةالنشيدفيالحبيبةتصبح

الإلهيالحبفيالمختاراللهشعبفيهينبعثأخرويتصورفيالحبعلى

الصوتمنزوعحمل)-
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ماهوإسرائيلخلاصكانماإذاحولقائماالنقاشيبقىلكن.المنفىزمنبعد

بوبر،مارتنيقولكما،ذلكمنالعكسعلىأنهأم،الفرديةالأرواحسيخلص

أإخ!إقص-الرينكلا)،الكملنعتبرأنعلينايجب.991(،ص،الحسيدية)كتاب

تنشأبدأتالأخيرالتصورهذاتؤيدحركةثمةاخ!إص((.ايحققماهوللغرد

الأخيرالخلاصفإنهذهالنضروجهةمنعشر.السادسالقرنأواسطمنذ

جزئيا،ولوالأقلعلى،يصبح،إسرائيل،عبركلهاالبشريةوخلاصلإسرائيل

فإنالخلاصيةالتصوراتلهذهبالنسبةالأمريكنمهما.الصوفيةأعمالثمرة

عندماالفرديةالروحبالتأكيديعنيعشر،الثالثالقرنفي،أناتوليجاكوب

جاه!ةتسصانإلكلتشتاق"ا!محبةأنكيفويشرحالأنشاد،نشيدإلىيرجع

زحملهمكر!م!بلكلبالنسبةأإمراهو!ماثبصاموضوءعلصللكثور

غفصالفئل"كص:31،بالآيةهنايستشهدمعبوبه((.نحوآصاله4أفكال!!ل

ذلكأنجاكوبيقولؤنج!ئة((.ققاطقئئة.نغ!بمكلكئةقنطقئثكوانبنص

أنتستبعث"9،التعاليمتحددهالذيالطريقفيمحبوبهاعنتبحثلمأنهامعناه

يقترحهالذيالتأويلإطارفي،شيمبعليقترحروح!".وبكلقلب!بكلعنه

ويمثل.بالجماعةمرتبطةالطقوسلكنفرديةتجربةالوجدتجربةوسطا:حلابوبر،

للتحقق.بالنسبةالبحثتجربةتمثلهماالنهائيللوجدبالنسبة،الصلاةالطاقس!،

تخدمهالتيالأرواحتصبح"،"المحبحبموضعهوإسرائيلفلأنإجمالا،

إلىالإشارةتجدرهذاعنفضلا"حبيباته".بمثابةإسرائيلفيأجلهمنوتصلي

الكتابنصوصمنانطلاقامبررايبقىس!!أ!أول!ولول+أ+اهحالجماعتييلالتأوأن

الشكبإن:"حقا""العهارةبعباراتاللهشعبلخياناتالإشاراتتتم.المقدس

وريثابصفته2،1.،أوزيكتابيصغيه"،عنيحيرعنرماالكصادةيقترف

نجير!كشرثائغ!بمفئ!"أإئة:نفسهالموضوعإرمياءيسترجع،لأوزيروحيا

نننتوةكذؤ!ختغاييهأكقةكلغقكللأثب.أتتهثضلآ:ؤففية،فئود!ؤفقكث

2.02،إرميا،كتاب!"ؤانجيةاضفجكنةأئمتخضرات

فالحضورا-"هخرافأكثرأكثرتبقىالزواجيةأوالزفافيةالرمزيةلكن

ائبرثهك!ؤلانصقاتجب3،يخفبيبققئة،جبا!غئبنةتب!كرثقث:الرب

ا،ل!نفسهااللغةحزقياليستعم!!2،2.إصحاحإرميا،فردوغه((غئوارصك!
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والذقي؟-544،اشعياءنصشكبدونيبقىجمالاالأكثرالنصلكن)-47،

كن!كثئجبسؤكقخزئن،ككئبت!اكيم"ك:أورشليمالربفيهيواسي

تجكقبكن.تجكضنرفيينةلآترميبؤغال،ضبابيخرتج!ثئشئبنقإئب.تشتجين

ئضض.الآرضكلإلةإشرائيل،فروس!ؤؤيمب،اشفةايئوب،ب،ضايخكبفق

قال،!قث،إذاالضباؤكزؤتجه،الرب!غابالروث!تة4ؤق!رقفخ!ر!كافرأةأإئة

خ!ئئةافكضببفيضافي.شأخقكبغطيقهؤبمراجغتركئب،يثقةإلفب.

".الربؤييبقال،أرخفبأتجبيئنؤبإخشافي،!خطةغئبؤخصكل

إسرائيللأمةصورةالأنشادنشيدفيالحبيبةأو"الزوجة"اعتباريبقى

كما،المنفىوبعد،أنهغير.المقدسالكتابفيالإلهيالحبكشفمعمنسجما

أهميةيعيأنعندئذفاستطاعاللهشعبالمحنطهرتذلك،المؤرخونيفسر

فيه،فردكلولكن،كليتهفيشعبهفقطيحبلاللهاأنواكتشف،إنسانكلقلب

!)المزامير(،الماطصلينيحب)الله.فللشريعةوامتثالهإخلاصهفيهيحب

،42المائدة.!المقس!ينيحب)إفاللةأيضاالقرآنيقولهماهوتماماوذلك

،فى.الحجرات-

!فالرثأق"فاغقفوا:صوفيةنضروجهةمنأكبرقيمةتكتسيآيةثمة

انطلاقاالآيةهذهنصتصحيحتم،دورمترجمةفي،4.4ثعية،1.مزمورفئبن

التقاربفإنيكنمهمالص".حبهميزالضثيىيافي"مبا،!22،31الآيةمن

والتي،التقوىشديدرجلاتعنيوالتيحصيد"،"كلمةترتبط.للاهتماممثير

تعنيوالتيهيسيد،كلمةمعالمصدربنفسترتبط،الحاصديةكلمةمنهااشتقت

اللهحبعنتتحدثلأنهابالغةأهميةالثانيةالكلمةتكتسي.والرحمةالحب

أرأ.احس!اولهأخاصةمحبةموضع،فرديبشخصالأمريتعلق.""لي

اختارعنيحبهاللهأندامما:للحبدعوةموضعأيضاالإنسانيصبح

كما،يكونخالصبحب،فقطوحدهدئهبحبيردبأنإذنمدعوفيو،يميزه

للإنسانليسلأنهابتياعهيمكنلاالحبهذا".للروح"هبةباكودا،ابنيقول

"إن:7،8النشيدإلىباكوداابنيحيلنا.نفسهعداماالحبهذامقابليعطيهما

اخمعارا".رختقلأوققثإ،تجتلتجثيةثرؤةكلاؤنشاقأغض

اب".محأسمن"تشربفنفسهاتمنحالتيللروحالطمأنينةيهباللهلكن

إلى!ل!يزي!هاوكتصبرابت!إهاهووإذاتشكر!فصكلعليصااللها)أنك!إذا
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ابنيستشهدأخرىمرة183،1."،القلوبحقفييجب"ماخضوعا((4حبا

اوفوضهة.لائفثةتابربيبصأقافىفخب!بم!كيماالبن!اء"فابالنشيد:هناباكودا

النشيدمن86،الآيةفيعبارةثمة.ا-1314،يبيئة".ثضيئننجئبن.لىخبيبص

الصوفي:الحبلغةفيأساسيادوراستلعبصورةوهي،بالغةأهميةتكتسي

أققلت.كافوثةا!ققئةأإن.شاجمبتغقكلك!ايخنيقنبت،غقكلكخايخال!"إخكفنص

."الوثقضنايرت!يمبتصيئقاكانقاويإ.فاليميةائكثبنة

التي""يحترقثم"،يهلك،"يفتىتعنيالتيلاهوبمنمشتقةلهبكلمة

شدة،شيمبعلحسب،تعنيوالتي"،"هيلاهابوت:الإحتراقكلمةأعطت

طردبعدأنهالتكوينسفريقولالوحمه"."صأسأيضايعنيالوجدهذا.الوجد

طريقعلىالحفاظأجلمنوهاجبسيفيطوفونملائكةالثهأقام،الجنةمنآدم

جعلتهالسيفهذاهيلاهابوتلمستإنماشيملبعلبالنسبة.الحياةشجرة

فهيالفرحيملأهاهاتهالوجدشدة.سالكةالطريقفأصبحتشراراتيتنائر

لخالقه.الأصليالحبإلىالإنسانتعيد

مصدرواتخذوهالأنشادنشيدتدبرواالذينالمسيحيونالصوفيةهمكثر

للوعيفرصةالمقدسالكتابقراءةفيفقطيجدواولم،الروحيةحياتهمإلهام

عنيكشفالذيالشخص!يوحناالقديسفيأيضاوجدوابلالحببمركزية

نجدالصوفيةهؤلاءأشهربينمن،4.لم6،الرسالة،ايب"أهو"اللهأنحقيقية

س!717،عولا،1س!ولوله+أ!"34"المتأججة"نارالحبمؤلفكروالادوجانسان

أشأولكاساس!وله3ولص!س!13س!)!+"وللروحيالنشيدوا،"تبوهيلاها"بكرنايذلفمؤ

هوحبيبصا،الضثيى،اللهلابن،للحلمةايبيسعنصا"الوو!ألا.احل!030ء5

بكربصاإليهتترث،الاال!ص!جوهر!الواضةبالهويةبهتنح!لااقفتشتاق

وجكلصاحبهمرضوأصابصاأذهلصا،أنفبكر.غيابهعلكلوتكاتبهالكاشق

تكاب!يتومحصابهإذذل!بكرنفسصا،منتخرجع9ام!لوقانطاقمنتغرج!

.274ص،الأولالروحيالنشيد"غيابهألم

الأنشادنشيدمنونصالشعرىالمقيمهذابدايةبينتمائلانجدأنيمكننا

لكنالفصيرة"،جمئتتوبضأثنترص،أثن،نغ!يمكلرجبةقنيا))أخبرن!:7،1

،والعودةالغياب:الحبشعرمواضيعمنموضوعاأيضاهذانعتبرأنيمكننا
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ودجانسانيؤول.المسلمينالصوفيةعندحاضراونجده،والالتئامالفراق

تطلب"أن:الأبإلىموجهودعاءصلاةأنهعلىالشعريالبيتهذاكروالا

يت!ر!صصبال!عاءإليهتتوجهأرغيرآخرشيئاليسيرعصأيناكبمن

الوحي!بابنهبتبطأإباأإز،ابنهأبه!اكلصية،الحلمةجوهرعنفيحشف

يكنصفيهيوبضالضبه!االكانيري!أنأإبامنتطلبأق.الربم!رهوالربه!

ا!إمستقرالهيجرا!التبه!أإبا،الربنكم!يصنيفقطاكفيكزالرغبةنفس

ب!لإليهيخضصكنهابنهفيا!إصليتهفيالأبيسمن.ا!إمعبوباابنهفص

نلاحظباستمرار".ي!لقهحيتالأبر9الزلفيأثيالنصار،وضعفيجوهر!

المسيحيالاعتقادمعمنسجماتجعلهلقراءةيخضعالمقدسالكتابنصأنكيف

الحبهذاعنغريبايكونأنيمكنلاللإنسانحبهفإنحباللهأنبما.بالثالوث

نأيمكنلادثهالإنسانحبفإنجهتهمنلكن.الكلمةبهخلقالذيالجوهري

.الجوهريالحبلهذاالخفيالسرنطاقفيدخلإذاإلاحقيقيايكون

الكالكل،هرافي!ل!إمكانيةد4حرفيا!حبيبهضاعلصالكثور"لأجل

فيجوهوياتكمن،الق!س2والروأإبابمكية،الكلمةأنمكرفةا!مصممن

3الروعلكلفإقصرل!الأمردا!ماخبأها.فيوتسكنللووفىالكميقإمهك!ا

إدادتصا،ي!صفيماتخوج!،أنفكليىيباإزحاداعبدعليهتكثرأنتري!التص

قأعليصايجب.اللهدويةبين9بينصايحولبشكلامخلوقةاأإشياءاصلمن

ميعطخه4حبعلاقةفيفترخلنخسصاداخل،عميقخشوع!ف!تنفمس،

رواياتبفصولهذايذكرناله".!جو!ا!الكالمفيما!لأ!لوصما،الله

أحديراهلاكي،حبيبتهإلىيصلكيويتنكريختبأالمحبحيثالحاطفيةالحب

العالم.فيوحيدونالمحبون:الشعبيالمثلعلىأيضاهذايحيلنا،سرهيكتمكي

بدورهاتذكرناأخرىصورانجد،الحبولضىلهيب،النارصورجانبإلى

ممتكةوساثرة"امسةهيالتيالشرارف""السةمثلا.الحسيالحببشعر

بنارالقلبي!ترقف!أة...4!الرعلصأإحروقتمنا!معبوببصايتغضل

اللمسةهذهفكرةكروالادوجانساناستقى.333.ص،الأولالنشيد"ا!حب

ائكقة،منيضةفض:"خبيبكل4،5:الأنشادنشيدمنلنصمريبةترجمةمن

يتحدثلافهوالأقلعلى،النصهذاتأويلالصعبمنأخشائص".غنئهقأئنة
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تقول.واضحةالمقدسالكتابمنمرجعتأسيسفيالنيةتبدو"."اللمسةعن

العبريةللكلمةتأويلهيوالتي،""لمسهعندارتعدتأحشائي:اللاتينيةالترجمة

لأ!اكه.7يفءيآلا

بالحبالانتشاءيأتي،يدوملاكحريقمفاجأةناراتثيرالتياللمسةهذهبعد

يرو!الكضبوالسكراكنتشاءهراأنإلصالأشارة"تج!ر.معطرخمرتأثيرتحت

وينتشييحترقحميميةالأكثرعمقهاأنالروحتضعر((.الشرارة!مسةمنأصثر

"خمبن:داوودعبارةحسبوذلك،السماويأوالعلويالخمرهذابفعلبعذوبة

ذلكعنفضلا4،93.المزامير.الئار"الئنتكفنةففبكلجمتض.نجؤكصككلففبص

لحبيبهاالحبيبةفيهتتوجهالأنشادنشيدمننص!علىكروالادوجانسانيحيلنا

االمرتأخر.دفايخصش!إفيمنأقفرونجةاا!خفبصنفأشعيت"ستكلمنص:قائلة

ب11سقانكليكنكل:صما!حب!...رحولوق!حبصبعب!،ممزوجاحبصمكنص

فيمحبتهجكلبأنقلبصتسحنا!محبةفجكلحبه...فيغادقةفأصبحت

الدمعإلاليسالحبيبةتذرفهالذيالدمعيصبحهكذا361.المرجعنفسقلبص((.

صلتنسكلجكلصابهانتشتالربه!"فالشراب،بالفعل.الحبيبلهاوهبهالذي

تهبهماتتصورأنيمكنلافإنهالذا363.المرجعنفسالرنيا"هض!فيشصء

والنسيانالانتشاءمنالحالةهذهفيالعالملهذاينتميولالهاوهبكشيءإلا

السابقةمكارفصاصلأقصيف4!الر4لصض"يتوائص،الآنفيهاأصبحتالتي

جطاإكح!يثا،امحصلاالكلمهضاصيباالخادنة،ليستحلهالكالمومكارف

الصفحة.نفس،المرجعنفصخالصا".

تصبح!جكلصاايبأنصيخهتخبرناأقبكرأإناشير،اا)حبيبةفإنلهذا

فيصا،!ج!تالتصالكالمأشياءصلعناغتوابصاإلكلتشير،!اتهم!بوبصا

لادوجانسانأنكيفهنانلاحظس!*.أس!73أشيئا"أمحرفلم:"وإحرةبكبارة

يصعباستعمالوهو،اعتباطيةبطريقة611،المقدسالكتابيستعملكزوا

تقولالحبيبةأوالزوجةيجعلفهوالأمريكنمهماولكن،الحاليوضعهفيفهمه

فيالحريةهذه.الحبيببهاينطقعبارة،الحقيقةفي،هيوالتي"أعرفةلم

دونماكروا،لادوجانسانأنالاعتقادعلىتحملناالنصوصسياقمعالتعامل

وصوركلماتعنهذهالحبقصيدةداخليبحث،الإجماليللمعنىإغفال
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علىيستندأنهإلاالأنشاد،بنشيدغالبايستشهدأنهورغم.الخاصلاستعماله

بشرحها.فعلايقومأندونماالنصوصهذه

بالنسبةجداالطبيعيمنفإنه،مخلوقاتهيحبأنهوبماحباللهأنبما

فيبذلكنشعرأنويمكننا،بالحب،بالتهسيتحدانهيعتقدأنمسيحيلصوفي

عادية:غيرتعبيربقوةيتميزأخيرااستشهاداهنانقدم.السابقةالإستشهادات

علكل!اتصاالرو!!تلكصاالتكلالقررة،القوة،ا!ميلهوا!حبأنإلصالشارة"كرر

صواتبوفيالووفىتررجتصلما.بالله3الروتتحرايبفكبر،اللهإلكلالسغر

محاقصلما...زانهخاشكةفيهوسكنتاللهإلصبكمقنغضت!لماايب،مقامات

مرحزها،الرو!تسعنصص،القولمجملىأوللا...4موحرامأمحانصلماقهـياايب

تكمنصصصاففضل!ايب،مقاماتمنبمقام!تتلققأنيعخيصا،اللهأثيى

أمحثرمرصرااللهفيستسكنفإنصا،بمقامينكققنةإذا.برحمتهاللهفيالر!2

مرصوهافي92الرهض!اللهحبسيصيبأإخير،ا3باالخاكققت!!اعمقا...أما

صلحسب،محليةوجودهافيوينيرهاسيعولصا،أخرسبكبارةعمقا.المحثر

ألأ.7ظ3س!+ولثها"4ثث!علاه92-03،"،نغسهصاللهتبروحتصوقوتصا،ق!واتصا

شاعرلكونهكروالادوجانبسانالمسيحيينالصوفيةعنحديثنابدأنا

الشاهقة.الأعالينحوشعلةكأنهاتنطلقالمتقدةروحهبامتياز.الإلهيالحب

الإتحاد،سرإلىالنفاذعلىقدرةأقلتكنلمالتيدافيلا،تيريزللقديسةبالنسبة

منقرباأكثركانتفقد،ذلكقولأمكنناإن"وبشرية"إنسانيةأكثرتضللأنها

حبحول"خواطركتابهافي.إرشادهنعلىعملتالتيبناتها،الراهبات

أإنفمإ،بغئلآيت"يئفئفيص:الأنشادنشيدبدايةإلىتشير،الأولالفصل"،الله

ضميرمنالانتقالهذافهمعلىقدرتهابعدمتعترف.ايفر"منأطيئهخث!

مخاطبينإلىبالحديثتتوجهالحبيبةأنلوكما،المخاطبضميرإلىالغائب

الكلماتهذهتحدثهأنيمكنالذيبالأثرتأثرهابالخصوصتبديلكنها.اثنين

هناتتذكروهي.الحبعنوحيوانيدنيءتصورإلالهاليسالتيالنفوسعلى

نألهصاقوصا...ارحبعنيت!رث:"صاقالدينرجالأحدمنسمعتهاموعظة

موعطتهيغقهولمضعااحضو!افانغ!رايب،غيوآخوشصءعنيتعرث

1913.حسمرهوله".أصبعتأننصلررجة
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يمكنمحانالأنشادصلماتبكضأنلحميبر!ا)قر:الخصوصبهذاتقول

أنرهشلاجكلنكلمبلفابلكتوضاعتناأنش!كآخر.بأسلوبعنصاالتكبير

أمكنصايتجنبوزأنصميكترفونآشفاصاسمكنةقرإنصبلأإمر.ال!ضا

ذحولسامةحيواناتمسخنالق!!بوسناأصبرما،إل!صياإليصا.اكستماء

أولائكعلىتردلكنها0913.1913،.المرجعنفسسم".إلصتأصلهماصل

يستنكرونه،فضيلةولي!سمنهمنفاقا،أوالذينالأسلوبهذامنيتهكمونالذين

فإن،الطريقةب!ض!ايبميالتكاملعلكلمكتادونغير"ؤاننامنه:ويستاءون

التبمالكميقةأإسراراترببضل!فننسكلدوما،هصحيثتطيرإلصأف!ا!نا

مضامنأمحثرإليهبحاجةمحناالرسماهت!.القرسالهـوفىصلماتتختزنصا

فليسالشلوبهضااستكملق!اللهصانإتاأنهنكلمأولى؟بحبهنحتوقصص

سمكتمانتمما"إذا:قائلةتختمثم.1913.ص،المرجعنفص!((عميقلسببا!إ

تستكربوا،ف!!الرو!9اللهبينالكميقةالك!إقةحولوالرقةاينازصلمات

أمحثوأستنهربيجكلنصضغنارغملنااللهيكنهفيالولاحنهالضبه!ابفا

التكلالكلماتأقأع!ايب،هرارويةعنر.بوافيفصيىلهـج!بصويومص

لناتعشخ!أعمالهإنمبالكه.أية!حمللانرا!ي!كلناصصاللهيستخرمصا

..3913ص،المرجعنفسبكثير((،أمحبرقرراايبمن

"!بص:قائلةتصيحقمه".بغئ!%نت:"ئجئفيعيىالآيةنصإلىتريزترجع

إلكلبصاتتوجهأنأرضدة9دتتبوأالتصالكلماتتل!أعطمصاوإلصص،

...لكن؟!!ن!!ونبصاالنطقعلكلسيت!رأ،صنمل!صل!ن،خالقصا!.

ماالكلماتهر!لنطقإلاتصبولاويج!بصايغطخصاببإمحتوقةا93الر

تريزفإنلذا.59136913،صالمرجعنفمس!ل!".منيمنكصاا!الربأزدا!

لادوجانسانجذوةبنفسهذهالحبلغةاستخدامفيحرجاتجدلاالأفيلية

قائما.يضلاللغةهذهبغرابةوعيهاأنكيفالأولالمقامفينرىلكنناكروا،

روحهمانطلاقاتعنتعبيراالمسيحيينللصوفيةالأنشادنشيديمنحلم

نأشكلابالثه.الإتحادفيوالتفكيرللتأملمواضيعمنحهملكنه،الخاطفة

شروحاتإلىأفضتإذ،عديدةحالاتفيصحيحةغيراللاتينيةالترجمات

فإن،الأحيانبعضفي،لكنعندها.التوقفالمفيدغيرمناعتباطيةمجازية
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يقولالمثيلسبيلعلىويدعمها.المهمةالتأويلاتببعضيوحيالمقدسالكتاب

تحبه،بالمسيحتؤمنالتيالروحأن"للهاإلىالعقل"طريقفيبونافونتورالقديس!

يجعلهاباطنياوذوقاشماوسمحا،بصيرةروحيا،حساتكتسبأملها،منهوتجعل

الدهشة،الورع:الذهنيالوجدمنحالاتثلاثبتشعرأنعلىقادرة

من"ككمودكانتلوكماالروحمنالدهشةتجعل.الابتهاجثيموالإعجاب

الدهشةأما.63،الأنشاد،نشيدالئاجب"،أ!رةؤبخلؤالفبافيباوفرفكفرة،!خاق

"فنالنشيد:بذلكيتغنىكماوشمسبدر،شفقإلىفتحولهاوالإعجاب

نشيدكالنئنف!ميى((بصيةطاهرةكائققر،تجميقة3،الضبامئلا!فنئنيرفةهبن

محبوبصا،فوقاالشلخيه"الروفى،فإنالابتهاجيفيضعندما،01.6الأنشاد،

منالأخيرةالدرجةلهذهوصفانجد".عروبةالأصثرالل!ةمتيمنصافتترفق

....إبالف!التاالبيبةأئئفاأخ!%!ؤقاأخقتن"قا:7،7-15الأنشادفيالوجد

كأخقبؤخنخب2،كالتخاأنغبؤرائ!ةائ!ر!،ككناكيبتريا!ؤت!وق

الثاثمين((.نينخا؟غقكلالشانخةا!فوف!قةالشاثنهة!خبيبصايفو.

للبحثالأنشادلنشيدللرجوعبحاجةليسواالمسيحيينفإنأخرىجهةمن

شجعهمالمقدسالكتابنشيدأسلوبيكونقدلكن.الحبعنقويةتعابيرعن

نجدالسببلهذا.أوالدنيويالحسيبالحبتذكرهملغةبتبنيالمخاطرةعلى

يوحنا،يلئوبر،"ببنئنقربلنثنقادقيتجات"هضاالآيةحول44رقمموعظتهفيتولر

إلىالروحقدراتمختلفمستوىعلىتلقيهايتمالشهادةهذهبأنيفسر17،

يتحدثهنا.الحبعلىالقدرة،الإرادةهيوالتيالأسمىالقدرةفيتتجسدأن

الأمثلة.نعددأن.بإمكاننا"الحبعاصفة"وعن"الهاذي"الحبعنتولر

الإسلاميالتصوففيالحبعنالتعبيرأشكال

نأبدءذيبادئعلينافيجبالمسلمينالصوفيةعلىالآنعرجنانحناماإذا

اعتبرواالمسلمينأنكما،القرآنفيالأنشادنشيدمنشيئانجدلاأنناإلىنشير

الريبةتطبعهمنهموقفهمكانلذا،البشريةبالطبيعةمرتبطجدشعوراالحب

بينأووالإنساناللهبينتتشكلأنيمكنالتيالعلاقاتمناعتبارهويرفضون

توردالتيللآياتالحقيقيالمعنىعلىحافظواالصوفيةفقط.واللهالإنسان
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يكفي.كاكا!،لةالعبريةفينجدهأصلمنمشتقتانكلاهما،المحبةأوالحبكلمة

التيالتأويلاتمنالرغمعلىوذلك،الحبتصوفلتبريرالكلمةهذهوجود

التأملمسارعلى،شكبدون،أثرتأخرىكلمةثمةلكن.معناهاعنبهاتخرج

خيي!إ".إئزاهيق!"ؤائخ!الفة4123،القرآنفينجد.الروحيةالشخصياتلدى

بإمكاننالكنلهما،مثيللاأنهيبدووتمييزبتشريفيتعلقالأمرأنالمؤكدمن

الرفيعة.والدرجةالمنةهذهإدراكيتمنوناللهيحبونمؤمنينكوننفهمأن

إكضافكتابهفيالتهانوييعرفهاوالتيالخلةكلمةاشتقت"خليل"كلمةمن

منما،أخصالسالكينوعنراالحبه"فكليىللكه:بأنها"الفنوناصطلاحات

إلميةأسرارمنتخلله1اص!إتهإلاخلا-فيهترءلاالقلبفيمو!ةتخللهير9

بالنسبةغير!"2.نضريطرقهأنعناإصطخاثهإمكرفها9النهيوبم!نوق9

هناكليسلكن،المحبةومقابمالخلةمقامبينفرقهناك،السالكللصوفي

ذلكفيمعتمدين،الاسمىهيالمحبةأنالبعضيعتقدتراتبهما.حولاتفاق

نجيا،وموسكلفليلا،إبراهيمالله"اتخر:البيهقينقلهللرسولحديثعلى

جيبم(،.9خليلصعلصحبيبصأإوثرنوجكل!عرتص4:قالثممحبيباواتختنص

5016.،الضعيفة،هريرةأبيعنالإيمانشعبفيالبيهقي

فيمحمدوضعفيالرغبةفيهاتتحكمهذهالنضروجهةأنالمؤكدمن

منهجعلاللهأنيقوللاالقرآنأنرغم،وموسىإبراهيممرتبةفوقتعلومرتبة

"73،6،واكرضالسماواتملكوتإبواهيمنرثيى"وصضل!:القرآنيقول.خليلا

قابفكانفت!لص:"!نصالسماءإلىمعراجهبشأنمحمدعنيقولحينفي

يمر"،واسطة"بلااللهإلىالمحبوبيصلبعدها،9.النجمأ!ض((،9أقوسين

بالنسبةقدوةيشكلمحمدأنوالحال.الإلهيالملكوتمشاهدةعبرالمحبوب

قهـسين""قابمعنىطويلاتدبرواالذينللصوفي!بالنسبةخصوصامؤمنلكل

سفرهممطافنهايةتعنيالتيالقربمنالقصوىالدرجةهذهدلالةوتفكروا

تخليلأنهاالمحبةمنأسمىمرتبةالخلةأنيضنالآخرالبعضلكن.الصوفي

،بيروت،صاثردار،ال!هانويعليبنأعلىمحمدالمولويالشيختأليف،الفنوناصطلاحاتكشافكتاب2-

إ،..أص،).!!
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الأكثراحبشكلالخلةتمثلالوحيد.المحبوبحبغيرحبكلمنالقلب

التيالأنسبكلمةالخلةكلمةنقرنأنعلينايجب،الأمريكنمهما.وسمواكمالا

نأهوالمؤانسةأوالأنم!.باستمراريستعملونهاالصوفيةلكنقرآنيةكلمةليست

الذيذاكأي،بالجليسالأنسيقترنماكثيراما،أحدعندومألوفامقرباتكون

تعنى.شتىمواضيعفيفيهايتحدثونجلسةلمشاركتهمآخرينبمعيةيجلس!

وحميمية،خفيةأحاديثإليهليتحدثاذياللهجوارفيقبولهتمالمرءأنالخلة

يذكرناهذاأنشكلا.الليلأحاديثبالضبطتعنيالتيالمسامرةهيوتلك

يحكي.الماجنأوالغزليالشعرفيمألوفموضوعوهوليلا،المحبينباجتماع

عائلتهارافثقتالتيمحبوبتهعنباحثاانطلقأنهقصائدهأحدفيربيعةابنعمر

مساء:فالتقاهاآخر،مخيمإلىارتحلتأنبعد

))خثثنصاقننشقث،قخأنصا

هاابفقؤشزمشكآغثتضق

تنتشف!فزته/الثتشصيجمئض

يتوسم"امنباب9،هافسر

والذي،الروحيالنبلمنساميةكحالةالأنسيعرفونكذلكالصوفية

الهيبة.فهوالصوفيةعندالأنسضدأما.الجمالكمالأمامالفرحفييتفل

بالهيبةالإحساسعنيتوقفلااللهأنيسلأنتماماالهيبةينفيلاالأنسلكن

نأأيضاقلنا.الهيبةعلىيبقيلكنالحشمةيلغيالأنسأنالجنيديقول.أمامه

حالهيتلكتماما.ينفيهلالكنهالخوفعلىالرجاءفيهايغلبحالةالأنس

بألفة.اللهكلمهحينماموسى

رابعةالكبيرةالصوفيةنجدالإلهيبالحبتغنواالذينءضعراا1شرأوأولمن

للخلة،خاصةمكانةرابعةكرست8.أنسنةتوفيتوالتي،البصرةمنالعدوية

إليها:تنمسبأبياتبعض.هذهوالمحبةالحبمكانةنفصفيتضعهاأنهاويبدو

خضرتصفي!ائماوحبيبصخلوتصفيإخوتصيا"راحتص

محنتصالبرايافيهوا!9عوضاهوا!!نلصأجرل!

قبلتصإليهمحراب!فصوخسنهأشاهر!نتثيتما

وشقوتصالودسفياغنافي9رضاتممما9جرآ9أصتإق
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مصجتصيشضمنصخربوصلامنصامحلياالقلبطبيبيا

نشوتعيىأيضا9من!نشأتصدائماوحياتصسروركيىيا

فنيتص"أقصمن!وصلافصوهجوتقرأدزجكلجميكاإخلقا

منقصيرينبيتينفيالأنسعنالبدايةفيرابعةتتحدث،الخلةتصفأنقبل

ترجمتهما:الممكنغير

مح!ثصالخوادفصجكلت!"إن!

موانسصللبليسمنصفايسم

جلوسىأرا!منجسمعيىوأبحئة

أنيسص"الغوا!فيقلبصوحبيب

الحبيب،،الجليسسابقا:إليهاأشرناالتيالهامةالمفرداتكلهناتجتمع

:"الحبين"قصيدةهيرابعةقصائدأشهرأنيبقىلكنوالمؤانس!.الأنيس

لضاصاأهلأإن!حبا9الصوسحب:حبين"أحب!

سوامحاعنبهلئنفلتفضص!الصوسحتاهوالرثيىفأصا

أراصاحتصاجبافكشغفلهأهلأنتال!ثيىوأما

وذاصا"!افيايمرل!ولكنلكلذا!و!!ذافيايمضفما

لمحي.،كتبعندماأوغسطينالقديسفكرةمعيتوافقفهوالأولالحبأما

قلبالمحبوبذكريملأأحب".أقوأثب11بأحب"محنت:""الاعترافاتمنجزء

هذاعلىرابعةتحافظ.نفسهللذكرمحبايصبحأنهحتىفرحا،الذاك!!المحب

لأيسلطةلاحيثصفاءأكثرآخرشكلعنتكشفل!ضهاالحبمنالشكل

اعتبارفيللذاتتامنسيانذلكمنالعكسعلىإنهبل،المحبالفردعلىهوى

الإنسانيبقىحيثالخلةمنأسمىيبدوالحبمنالشكلهذا.للمحبوبمطلق

يعبأولامنفعةكلمنمتجردالحبهذاأنحينفي،الإلهيينوالفضلبالمنةمتأثرا

الصوفية.لكلبالنسبةوالأصيلالحقيقيالحبهوذاك،الإلهيةبالأفضالحتى

القيمة.هذهحولتماماميةوالإسا3المسيحيةالروحانيةتتوافقخاص،بوجه

.البشريالحبللغةاستلهاماإلاليستالإلهيالحبلغةأنبسهولةنقبلقد

مؤثرةحالاتأيضابلمصطلحياإطارافقطليسبغناهالعربيالشعرقدموقد
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أبيابنعمرفإنالمثالسبيلعلى.الصوفيالشعرنحونقلهاالسهلمنكان

تجربةإلىسينتقلزينبعرفعندماأنهإلا،ماجنكشاعرصيتهرغم،هـبيعة

الصوفية:لخلةبالنسبةالأمرهوكماوحيدحقيقيحب

عانزينببالدهنالقلبإنزينبأهلفيتلوما"ا!

تكضاإنصف!!الصوسإليصا9منصوالودالصخاءأهلوهص

بلسانكلمازحاقلتماغيرنصيباعن!ييىللنساءترءلم

النسواز"سائرعنإمكنص!امنصانالالضييىبك!قلبصإن

يقبللابحبيتعذبأنأيضاويمكنهيلبيها،أنيجبشهواتللجسد

:أن،إلاغيره

جسربه!علصحليغاهاوطرفي))سمكص

بصربهإ؟((وعنسميمعناصبرفكيف

مركزتصبحنهالأ،لحبيبةاتسببهانأيمكنلتياناةللمعاهميةأولا،يهمفقطلحبا

لشعور:اهذاعنبقوة،الشيصأبو،العباسيالعصرمنشاعرعبروقد.شيءكل

!لفليسأننتحيثبصالصوس"ؤقخه

متقرف!ولاعنهمتأخر

جاهرآنغسعيىفأهنثوأهنتنص

ئخر!صفنعلي!يصونقنما

أحثصمفص!ثأعرانكلأشبصت

صثفممفبنمئبحفصصازإ!

ل!يرةهوا!فيا!ق!إمةصأجث

اللقدغ"ففيففنصيضكب!خثأ

يجرحالذيالحادالسهمحدلكن،بالسهمالحبنضرةمقارنةتتمماغالبا

نأبإمكانهيصبحلاحتى،لضحيةاالمحبوجودفيمابأعمقيتحدوينفذ،القلب

:الأبياتهذهالأسديمطيرابنالشاعركتب.يجرحهالذيالسهمعنينفصل
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زائ!!لستأقأسماءياالله"قضص

فنهقضإجغنائنهمضحتكلأجب!

يسرنصكأنغيربلوسفحب!

مبنهض"3ل!أننصبلوسصانوإن

الحقيقيةقيمتهالحياتهتعطي،نفسهفوقوترفعهتطهرهالمعاناةهذهلكن

الحظوةفيهايتناوبتجربةاللهحبفإن،أخرىجهةمن.الأصيلواقعهاوتجسد

الصوفية،البعد.كلوعلاماتالقربعلامات،والفراقالوحدةوالهجر،

تجاربأنوالحال.الداخليةالتجاربهذهبوصفقاموا،مسلمينأومسيحيين

البدوقدماءتجاربكانتفقد،المتأرجحةالوتيرةلنفستخضعالبشريالحب

الرحل.حياةنمطبتغيراتمرتبطةالحبفي

شقهافيقبل-إسلامية،الماالقديمةللقصيدةالأساسيالموضوعكان

فيسترجعالأطلالعلىيقفالذيالشاعرهو،النسيهبأي،للحبالمخصص

بشهواتيتعلقكانالأمرأنالمؤكدمن.الخاليةالأرضهذهفيالمحبوبةذكرى

بطابمتتلونالشهواتهذهيجعلالذكر،أو،الذكرىتشكيلإعادةلكن،حسية

مثير.نبلذاتمشاعرطياتهفيدائمايحملحزنويعتريهاروحي

لاالتيالقافلةابتعاد،الفراقلحظة،الرحيلاستعداداتالقصائدتصف

منتجمعهماالتيباللحظةيحلم،واليأسالأملتناوبعبر.المحبفكريفارقها

الإحساسيقوي،النسيانإلىيؤديلاعندما،الغيابفإنذلكانتظارفي.جديد

بها.جديرايكونأنفيالرغبةفيهتثير،للحبيبةمثاليةصورةيرسم،ويطهره

.الحربفيالبطولةعبرقيمتهلإثباتالمحبيسعى

يحثالإسلامأنننسىأنيجبلاأنهغير،التصوفعنكثيراهناابتعدنا

نأشكلا.الروحقيمةمنتحطالتيالغرائزضدالجهادالأكبر،الجهادعلى

تواضعمنالنقيضعلىتبقى،البدويةالعقليةسماتأحدهيالتي،المفاخرة

ثم،بنفسهيتميزكيإلانفسهشأنمنيرفعلاالولهانالشاعرلكن.الصوفية

الثقافيةالثؤوندار،غياضد.محسنوحققهجمعه،التراثخزانةصلسلة،الأسديمطيرابنالح!ين3-

المزجم.العربيالنصنورد.نحن.58ص،9891بغداد،،العامة
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مثيرةأبياتبعضهنانورد.متيماأصبحأنهفيقرالمحبوبةالمرأةمأمابعدهايتذلل

:عنترةمعلقةمن

القثنمأ!تجكض!أفغزأكوسغفضةتقا!ف!طتل!منا)خثئت

قخز!ابتةط!%نبمحلبنع!يمرأفأضبخثالراثرينبأرضقفث

إفخز!ااالببئيقثننتهمثكلغئرةثفئصق!!نزئمتولقر

يالنهئنمأفئنا9بئهنئزتثننأفففانرثكىوقرإقزا،اكيخه

فضز!النئنراببقثزو!ئيهتثنتنريخئة!القائئيكئصقل

ا!فشننئم"القارسيىيأخ!ضثفإئبكلالغناءدونثيىئئبفصإق

تبنوهالمسلمينفإنالشعر،منالنوعهذايعارضالإسلامكانإذامبدئيا،

العربيةللغةنموذجالهمبالنسبةيمثكلأنهأولا.إبداعهعاتقهمعلىوأخذوا

،الشعريالنمطهذاإلىترجعماكثيراكانتالقرآنيةالدراساتأنكما،القحة

استقواالصوفيةأنعندهانفهملأننالنابالنسبةأهميةيكتسيالذيالمميءوهو

للحبخالقبمئابةاللهاعتبارتم،وبسرعةذلك،بعدلكن.لغتهممنجزءامنه

إلادنيويا،شعوراضلالحبأنورغم،هكذا.لقيمتهوضامناالإنسانقلبفي

المؤمن.حياةعنغريبأوللشبهةمثيركشعورإليهالنضرعنالتوقفتمأنه

.الجسديبالحببتاتاهنايتعلقلاالأمرفإن،شأنهمنيحطلاالإسلامأنومع

موضوعايكونقدولكنه،بجديتهالمعروفعباسابنعنمرويخديثفي

وقداينة"،دخلفماتفكففكتم!عشق"من:قولهللرسولينسب،لضرورة

ش!يرا((،،.ماتفماتفك!فكتمعشق"منمثلأخرىصيغفيالحديثورد

هذهمنلأيوجودلا.وعاشقعشقيشتقومنها""عشقهيهناالمهمةالكلمة

الصوفيةبعضجعلهاعندماقويااستنكاراأثارماوهو،القرآنفيالكلمات

لغتهم.جزءامن

العرييالتراثجؤالعذريالحب

الشعرإطارفيخاصةدلالةلهماكانتوالعشقالعاشقكلمتافإنذلكرغم

لهايكونوربما،غامضامصدرهايضل،غريبةحضاريةظاهرةيمثلالذييالعذر
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يستشهد"الحب"فيكتابهفيالغزليالحبحولالغربيةالتصوراتعلىتأثير

سكير"قال:حجلةأبيلابنالصبابةديوانكتابمنبمقاطعولع،ثاا!"4ستاندال

وربعضرسقالماتوا.عشقوا!!اقو!منقالأنت؟ممنلأعرابصعقبةبن

محغة".فتياتناوفيصباحةنسائنافيأإن؟قالذل!ولمقالثمالككبة

وراءكانالتصورهذا.بالموتالمقترنالحبهذاأيضاهاينهنريذكر

حيثالأشعارتملأهاومقالاتأبحاث:العربيالأدبفيكثيرةنصوصإبداع

إلا،الخيالعلىمبنيةكونهاورغم.الأساطيرلأبطالفيهامضكوكاأشياءتنسب

المقالاتهذهأكثربينمنبالتقدير.وتحظىمعروفةوكانتوجدتكتبأنها

مثل،طويلةفترةعلىتمتدمؤلفاتنجد"،الصبابة"ديوانجانبإلى،أهمية

845،حواليالمتوفىالأعرابيزيادبنمحمداللهعبدلأبي"العاشقين"ديوان

لابنوالظرفاء""الظرفوكتاب709،عامالمتوفىداوودلابن"الزهرة"كتاب

عامالمتوفىحزملابن"الحمامةطوق369،"حواليالمتوفىالوشاءإسحاق

مرحلةوفيأخيرا،6011،عامالتوفيللسراج"العشاق"مصارع6401،

كذلكننسىأنيجبلا."العشاقأشواقترتيبفيالأسواق"تزيين،متأخرة

بينمن،فيهجمعوالذي875-679.الأصفهانيالفرجلأبي"الأغاني"كتاب

منكبيراقدرا،الشعريةأبياتهممنكبيروعددالشعراءحولعديدةقصص

،الاختلافاتعلىالحفاظمع،الديوانهذاأهميةمقارنةتمتلقد.الحبأشعار

لعبهالذيبالدور،الصوفيالأدبيللإلهامبالنسبةالأخرىالمؤلفاتأهميةوكذا

والمسيحيين.اليهودالصوفيةعندالتأملفيالأنشادنشيد

ليلى،-مجنونأشهرهممن،جسدوهالأبطالمنأزواجالعذريللحب

حقيقي،وجودلهمكانمنهمالبعض.كثير-عزة،ليلىقيس،،-بثينةجميل

تحولت،بالخصوصالفارسيالتصوففي.الخيالنسجفمنالأخرالبعضأما

"،الشرقية"المكتبةفي.الروحيللحبخالصةرموزإلىالشخصياتهذه

بعضبسردهنانكتفي.الشخصياتهذهعنمرةمنأكثرديربيلوتحدث

)مجنوقإمحبينالصضينينضرونإمسلمين(ا)يكنبماالحمريين"صل:أقواله

فيابيبة1أووالؤ!جةابيب1أوللزوج!ينضروناليصودصانصماوليلص(

اكشخاصاجكلسيلة9يصبحعرص!يانحاقصتصمامنجاعليناكنشاد،نشير
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الاحتفالىيتم،هذامنأكثرالاالصية".أإسرالاتأملالكليرتق!نثانية9لالأكثر

مجموعةأننعلمالعزيز.وزوجةالفرعونابنة،وزليخةيوسفآخر:بزوج

يجبكانأنهرأوا،صارمبتقوىمدفوعين،الخوارجفرقةمنالمسلمينمن

لاوالتيتحكيها،التيالماجنةالقصةبسببالقرآنمنيوسفسورةإسقاط

لتراودتسعىالتياسمها،هييذكرلاالتي،زليخةفإنبالفعل.اللهبكلامتليق

لمبدأوفياضليوسفلكنحبا((.)،شكغصابعدما23،12.نفسهعنيوسف

توبتها.تعلنلاأنهابيد"استكصم((.نفسها:هيبهتعترفماوهو،العذرية

دينيا؟معنىتأخذجعلهاوالقصةبتحويرسمحماهويوسفثباتكانهل

"شنهغصا03،12:الآيةحولحقيلإسماعيلمفيدتعليقهناكلكن،ممكنهذا

هوةاالحبةأ!فواده....اعلمإلصوصلحتصقلبصاشكافحبه"شق:حبا،(

مخرطامحاق!!اوهوعشقايسمصمغرطا!انإذاوهوجميلأمرإلكلإميلا

آفةايبأإنملو!غيرمك!ولا!مغرطالكشقوصاحبهيمانا4أسكرايسمص

تكالكل"قالمحماسببه9الايبادأصلمث!إ،وا!محبةامرضوااجنوز!اسماوية

الرازقعبدبأنهناحقيإسماعيليذكر".اعرفأقفأحببتم!غياصنزاحنت

يقولكان،1327عاموالمتوفىعربيابنمدرسةفيالشهيرالصوفي،القاشاني

اللهعلصيطلقكولضل!مخرطة"محبةلأنهالحبمنأخصشكلالعضقبأن

اللهلأنفذلكالإنسانعلىينطبقالعشقكانإذاصخاته((.عنالافراط!إنتخاء

فيهيشخصللجنيدقولاكذلكحقييورد.لامتناهحبموضوعهولهبالنسبة

منص؟اشرهوءبشصتكضبنكلصننةهلأطك!لملورب"يايوماقالتالنار:

قال؟منكلأعطمناروهلقالتالكبرسنالثيىعلي!أسلطصنتنكم!قال

الإلهيالحبنارتطهرإمومنين".اأوليائصقلوباسعنصامحبتصنارنكم!

حقيقتهيكتشفيجعلهمما،المعاناةبتجربةيمرالذيالبشريالحبأدناسكلمن

!ماأنها!إم!ازيا،عشقاحانواز،ليوسخهزليخة"وعشق:حقييكتب.الأصلية

إلصاالجا!مناؤصروآلا!مقصو!إلصجربصاوصرقاحخيخةبهكخق!اصان

للعطار:بيتاويوردإحقيقة(1،ا

يستقرقلبهأعماقفيوا!حقيقكلايالص11ببلنه!زحققمن"محل

يطب"التييىاال!بوب
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قصة،وزليخةيوسفحولقصة"الإلهي"الكتابفينفسهالعطاريحكي

فيبالإغراءيتعلقالذيالفصلأخذهالذيالروحيالمنحىعلىالضوءتسلط

شريرةمكاناةعليصاأثقلتقر"9بزليخةيوسفالتقىحيث،يوسفسورة

تمنىهناكبالكة".مكاناتصالصايوسخه،ويةجكلت!ق!والغقر...أ!مرضصن

:الربباسميتحدثجبرائيلالملكللهافأرسل،تختفيأنيوسف

الوجود.صنننزعصاالن1

يثبنا.الضثيىلرا!فياضاحباتكنلأنصا

....أحبائصبينصنأجكلصاأجكل!منحب!،عنتتوقفلىأإنصا

شبابصا.إليصاساعيرأجل!منلحنشري!ةمكاناةعليصاكردت

ل!.تكوقصص!!قفيصاسأبار!حياتصا،صنرمنحت!

اموتصا".سيسصبحق!!أث!ك،باينانملثكلف!كليوسخناأجلصن

يحبمنيحباللهأنكما،وأصليحقيقيواحدلحبإلاإذنوجودلا

بخصوصيكتبعندمامحقفديربيلوإذن.ويحبهميحبونهالذينالأشخاص

كحتصماصنوالكبرةاسميصماا!مسلمونيست!ر!ما))غالبا:وزليخةيوسف

نأيزعمونهم9أسمص،حبنحوالكريزبه!إمباتتجاودالناسقلوباجكل

بغضلاللهإلصترتقصالتصاالخلحة92للررمزاا!إليساالكاشقينهاذين

قأجيراآفص!إن!":ديوانهفييقولحاففجكلههـصاهضالكلحبصا((.

ب11حرو!عنبكيرازليخةقلبيأخضوي!ببليمعنأإخا!ايوسفجمال

رمزوزليخة،الخالقرمزيوسفيمثلالشاعر،هذاشراحالكا!كيى".حسب

سانمنأكثرالعطار،يؤكدربماالأنشاد.نشيدسياقأيضاهنانجد.المخلوق

جزءهوالمخلوقاتتجاهوالخالصالأصليالحبأنفكرةعلى،كروالادوجان

غائبةليمستالفكرةهذهأنغير.للروحاللهلحبالمقابلوهودئهالروححبمن

.الإيمانيقتضيهاقيمةالمسيحفيالآخرحبأنبماالمسيحيالصوفيالفكرفي

الأمرأنكما،المحبوبجمالوعبادةعشقبصورةالفكرةهذهعنيعبرلالكنه

القلب.اختارهخاصشخصبحبوليسمجموعهفيالآخربحبيتعلق

يسمى،ماذكرهمعلىأتيناالذينالمسلمونالأفيلية،كماتيريزتستنكر

"هواإء:615-ث!61ص،السابم،الفصل"الكمالفي"سبلتقول.بالحبخطأ
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تقولوققر...ي!بونأوا!يعبوقبكونصم!ي!تموزلاعنصم!أكرتالرين

أجيبحم؟اللهإكأحرايحبونصيخهيكرفوقوكيعبوقا!أنصم!ممحناأليس

أصثرصرقا،أمحثريصبعحبصمأصثر:آإخهينايحبونيجكلصمللهحبصمأن

هرافككيستعقحبصمأقلىأ؟صر...ايبهو...!ل!فانرةأصثراتقادا،

...تستحقهولااإس!اهراغصبتالوضيثةالأ،ضيةا!مشاعرأنحينفيالاسم

قأاالوايسمكونه.ماإلصويميلونيرونهمايحبونإنصمايقيقةفي

بلاالسر،عنريتوقغونا!فصميعبوقإذنصانوا.فإذاثابتنه4يرما

اكخو...أجلمنحبارموتصنالو9حتص...2الرونحوبأنضاوهميتوجصوق

بمقرو،ناليسفإنهم!تمكة،ارحسنأشكالىصلبمل!الآخومحانلو9حتص

لمإذاإحياةانصايةصيينتصصأقي!بحبو!انما...لأنهقوياحبانحبهأن

يقررا!ال!كيى11بهوذا!..وقربهاللهبعبمتص!!ا!م!بوبالانسانيحن

نلمسمحنزنا".،امسيحعاايب،سي!4أميوخصعلكليمشعيىالضبه!اثبا!نجتمن

العميقة؟التشابهاتنغفلأنيمكنناكيفلكن،الاختلافات

بنفسالمؤمنينوإخواننااللهنحبفإنناللحبالجوهريةالحقيقةداخل

المسيحي،الإيمانمستلهما.الحببهذاالإنسانيةمخلوقاتهيحبالثهلأن،الحب

،الرسوليوحنارسالة.فيالأفكارهذهعنرائعةبطريقةيوحناالقديسعبر

منهتنا!قخئةؤنتجكضا،تجكضنابئ!مثالأجئاث،"أئقا:7-8،الرابمإصحاح

اللة،يئهبفهفغئيبئا%ؤفن.اللةؤنجكبفهاللهمقؤي!قغضن!مثفنؤكل،الله

قغئة،"آللةفيتا".افبكل-لل!االتثةؤضرفناغزفناقض"ؤتخنقخثة.اللةأإن

4.16،المرجعنفس!يه"،ؤاللةاللهفكلتجثئثأقخثإ،افصتجئئثؤقن

الغيبة،والجمعالفرقلمواضيعالتطرقمنالمسلمونالصوفيةتمكنهكذا

أكثربعدذاتدلالةستكتسبمواضيعلكنهاوالسكر،الصحووالحضور،

يعدلمالتعريفهذامثل،المكانفيالانفصالهويعدلممثلاالفرق-باطنية

الفرقفإنالدقاقعليأبيحسب.اللهمعبالعلاقةالأمريتعلقعندمامعنىله

الإنسان.القشريةالرسالةعن!"،سلب"ماالجمعأماإلي!"،نسب"ماهو

جهل،حالةفيفيكون،بنفسهأوبهايتعلقأنيمكنه،المخلوقاتوسطمخلوق

مخلوقابكونهالإنسانيقرأنالضروريمنلأنهشرافليس!الفرقأما.شروذلك
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الذيالمتعاليدئهالخلاقالعملبفعلفيهوماثلالعالمداخلموجود،الخلقوسط

الجمعأنإذننرى.ذاتهفييبقىفهوالفقر،يلحقهأندونالوجودمنيفيض

،القشيرييقولكما،لأنهاتحاددونلافتراقوجودلاإذ،الفرقفييتراءى

القشيرية،الرسالةمكرفة"،ؤلهجمك!ؤومنله،عبوديةكلهتغرقةك"من

ذكرناها:التيالأخرىالثنائياتتتحددكماوالجمعالفرقثنائيةتتحدد.ا.ههص

والبسط.القبضإليهمانضيفأنيمكنكما،والأنسالهيبةوالرجاء،الخوف

يقولعندما.الحالتينتلازمإظهارأجلمنالفاتحةسورةعلىالقشيرييعتمد

الجمع.يعنيفهو"نستعين"إياكيقولوعندما،الفرقيعنيفهونعبد"إياك"الله

مثنيا،أوداعيا،أوساث!إ،إمازجوا!:بلسان،سبحانهإحقاالكب!خاطبما"إتا

بسو!أصضوإتا.التغرقةمطفيقام!مبتص!إ،أ!4،صتنصكاوشاصوا،19

ناجا!أونادا!،فيمابه،يخاطبهصابقلبهواستميموك!،بهيناجيهماإلص

ص!.155.،القشيريةالرسالة"ا!جميبشاهرفصووأراد!،لقلبه2لوأو،عرف941

تعني،لافهيالغيبةلكلمةبالنسبة.الخلةمعنىتحددالتيالكلماتنفسهنانجد

عنيغيبلاالله،لأنالمحبوب،غيابالماجنالغزليالشعرفيالأمرهوكما

معرفةفييزهد،المخلوقاتعالمعنيغيبالذيالقلبحالةتعنيبل،خلقه

الإنسانيعيشالحالهذهفي،شخصيإحساسكلفييزهدوجودها،شروط

درجةبعديبلغلمأنهرغم.نفسهعنمنفيوكأنه،الغربة،التيهالخواء،تجربة

الخالق.،الربأمامفيهايمثلمرحلةفتلكله،بالنسبة،أنهإلااللهفيالوجود

الذيالسكركما،بالجنونقديمايشبهكانوقدالسكر،إلىيؤديالغيابتيه

حالةنفسها.الذاتونسيانالمحيطالواقعكلنسيانيستتبعفهوالخمر،يسببه

دثه.الحقيقيةبالمعرفةوالجلاءللصحوعودةإلاليستهذهوالزهدالبساطة

الحلاجحالة

الأكثرقيمتهالعشقأعطىمنهوالحلاج،المسلمينالصوفيةبينمن

الصوفية.مصطلحاتفيالكلمةهذهأدخلمنأولهويكنلمربما.أساسية

الكلمةهذهأصلحيثالبصريللحسنقدسيحديثإلىماسينيونلويأشار

المزجم.قيأ:ذفيمنفلانتنصل-4
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علمتا!ا:سبحانهاللهقالاللهرسول"عن:الإنسانعلىكمااللهعلىيسري

ومناجاتكل،مسألتصفيشصوتهنقلنةبكلاإشتكالىاعبربه!علصالكالبأق

مكنصوهضايسصوأنوبينبينهحلئةيسص!أنفأرا!صضل!عبربه!صانفإذا

إتأ:جل9عراللهيقولحغآ.أإبطالاآولئ!حغآ،أولياثكلأولئ!الكحمة

فإذاذصرييى،فيولرتهبكيتهجكلتب!اإشتنهالاالكبرعلصالفالبمحان

النورينعتبرأنيمكننا...".وعشقتهعشقنكل!صرثننفثيىولضتهبفيتهجكلت

"عمقالصدد:بهذاماسينيونلوييكتب.بالعشقللاشتغالالسباقينمنأيضا

ا!خاشكة،فى4للراللهيلصمهال!ييىالكشقمخصوم!السقطكلسوبه!بكرالنوربهإ،

،الحلاج"مأساةايب(1.عبرباللهاإكادافيإح!إج!اأطووحةنعوبتل!متجصا

الفرنسيةبللغةالعشقماسينيونلوييترجم"1.122،121،،الثانيةالطبعة

انطلاقاالإلهيالجوهرحددالحلاجأنويؤكد،الجوهريةالرغبةةتاأولء33أا!ا4خ3عأ

كلهم.منهمأبعدبل،سابقيهأغلبمنأبعدبذلكذاهبا،الجوهريةالرغبةمن

الملاحظاتخلالمنمعناهاسيتضحالتيالإستشهاداتببعضسنكتفي

ميا!ينف!؟حيونكل9،بحبهأسحونكلمنا)يا:قالالحلاجأنيحكى.السابقة

الصرق")الأخبار،مقكرعلصبالقيمامتوحروابالقرص!،3امنخراأنت،قربه

))أسأل!:للحلاجالدعاءهذانورد،المنحىنفصفي.17(.ص،الحربيالنص

ا!متمر!ين،أر!افىمنهوأطلمت،الكارفينقلوببهأضاءتالرييىوجص!بنور

لاأنسوا!،عمنبهوتغردتغير!،عنبهتخصصتالضكيىبقرس!وأسال!

عنوتوحشنصالتغ!ر،غمراتمنتنجينص9إحيرة،اميا!ينفيتسرحنص

فينجدص.24..المرجعنفس!"الراحمينأدحميابمناجات!،وتونسنصالكالم،

،الحيرةبها:توحيالتيوالأفكاررأيناهاأنسبقالتيالمصطلحاتكلالنصهذا

يميزعلاقةالذيوالبعدالقربتعاقبعنأيضاالحلاجيتحدث.المناجاة،الأنس!

يستترتم!لصم،فيتجفصتلفغآإخلقايحرثإنه.الناس"أيصا:بالئهالروح

نفسجميكآ((ئختنواستو!لولى9،جملةلكغوواتجليهكلولالصم!.تربيةكلنصم

بالعبوديةملزمةكمخلوقاتوضعيمسينسونأنهمأي.26،23.صالمرجع

الناسسيفتن.ابتلاءاتأمامسيكونونأنهم"فتضوا"كلمةتعني.اللهوطاعة

يضيفلهذا،.والغنىبالمجدالدنياالدارفييفتنونكماالإلهيةبالأفضالإذن
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بلاءبفعلالمؤمنقلبيتطهرلكن".11التينإحري!عليصميربم"فلا،الحلاج

درجةالمؤمنيبلغعندماتناوبها،فيوتتنافرتتجاذبالتيالثنائيةالحالاتهذه

(.)مقامدائمةصوفيةحالةنحوالتعاقباتهذهيتجاوزعندها،الخالصالحب

حولأبياتهبعضفيالحلاجعنهيعبرماهذا.الصوفيالطريقمنتهىهيوالتي

!أعحاكاثاح"س!الروحيةالفروسيةقيمأوالفتوةمريدالصوفيةبهويقصد،"الفتى"

3!أ)!7!طصاالروحيبالفارس،كورانهنريفعل،كماأ"3.نترجمه3أإ5))شايا

المخلصونأوالحب"أتباعوالفتيانمصطلحبيننربطأنويمكننااجولإث!أء3،

:".أغ34ءاغ،4").الاه+ول،"للحب

الغتصمنالكمازالصببلنه!إ!ا

السيىمنايبيبوصلعنيضهل9

الصوس4أشصرحيثصرقأفيشصر

الخغر.صنالكاشقينصلقةبأز

هذه،واللهالمصليبينومسافةفرقاالشكر،صلاةحتى،الصلاةتفترض

للإنسانيمكنلا،العالمهذافيلكنبإلغائها.الخالصالحبميقوالشيالمسافة

أصبحالحالةتلكمنبعضاذاقعندماالقلبأنغير.المثاليةالحالةهذهيبلغأن

خلاصه:هيالتيالموتإلىيصبو

حياتكلقتلكلفكلإنثقاتصيااقنلونكل

مماتكلفيوحياتصحياتكلفيومماتكل

بالوجوداللهفيمتحدةالروححيث،الجمعبجمعسميناهماتجربةبعد

نأهياللهإلىالإنسانبهايتوجهأنيمكنالتيالوحيدةالصلاةفإن،كليتهفي

جزئيا:وجوداإلاتمتلكلاالتيالكائناتبينوالنفيالغربةمناللهيخرجه

فرسكلياكل!محلبكلكلثويث

نغسبمفيصأن!ختكلئخاشغييم

أرسف!!ليموا!فيقلبصأقلب

أنسكلبهوأنتمنهحشتص9!يصوس
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صمئياييوةحبسفيأنافصا

ا!حب!ميىمنإلي!فاقبضنصأإنساعن

رأيناكما""البسطضدهيوالتي""القبضكلمةاشتقتقبضفعلمن

"والله:245،البقرةسورةفياللهيقول.قرآنيةالكلماتهذهأصول.ذلك

ثمبالمخلوقاتالتعلقمنويخلصهفيعصرهالقلبيقبض".ويبسطيقبض

أنهكماقبض،بلاللبسطوجودلا.أفضالهمنعليهويغدقذلكبعديبسطه

الحبهذاوينمويتكونكيفيصفالحلاجأنالغريبمن.موتبلاحياةلا

هذهأنطاكييورد.الدنيويالشعرفيالمستعملةبالكلماتشبيهةبكلمات

:الأبيات

بهيصيمميلأولهايب

صاللكبإموتافيلقصاالبقلب

عرضتنطرةمنمبرؤ!يكون

صاللصبالقلبفيأشكلتمزحةأو

فإذاقرحةمنمبرؤهاصالناد

ايطبمستبميأحوقتتضرمنة

فيكتب:الحلا!أما

نطرةصثمخطرة!!ا!!الهـجروما

السراثرتل!بينلصيبآئتشص

وبالهيلاهيبوتكروالادوجانسانعندالحببشعلةيذكرنااللهيبهذا

الحسيدية.في

الطبيعةتربطالتيالعلاقاتحولغريبمذهبإلىبالإشارةنختم

فكرفإنالخصوصبهذا(.)الناسوتالإنسانيةوالطبيعة()اللاهوت،الإلهية

صما"9ةبوضوحهيتميزنصاأولانورد.الفهمعنكثيرايستعصيالحلاج

ف!إهوتيتصإياهاممازجةغيواإهوتيت!فيمستصلكةناسوتيتكلأن

مماغامضالسياقأنغير.لصا".الأخبارمماسةغيرناسوتيتكلمحلصمستولية

أخبارفي،ترددهتبينانمختلفتينترجمتيناقتراحإلىماسينيونبلويحدا

مهما.964-065.ص،الثانيةالطبعة،الحلاجمأساةوفي.701،ص،الحلاج
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أما.البشريةالطبيعةينفيأويلغيلاالإتحادأنالواضحمنفإنهالأمريكن

فيماسينيونلوييقترحهاالتيوالترجمة،ترجمةكليتحدىفهوالثانيالنص

ميزتهاترجمةونقترحمغامرةفيهناندخل.حائرينتجعلنا،301.ص،الأخبار

مثلتشا-صما"تتبلص:النصمنقريبةتبقىأنتحاولأنهاهيالوحيدة

بالكلم!الناطقة2الروفيصا،والصودةصورةصأحسنمشيثت!فيكلي!

.الموس!ات!فياكنبنشاهر!إلىأوعزتثم!.والبرهاق!القردةوالبيان

بضاتبم،تاتبمإلكلودعوت،محراتصعقيبعنر،بتاتصصئلتإذاأننةصيخه

أزلياتبم،عرولث!إلصمكارجىفيصاعرأومكجزات!،محلومصحقاثقأبريت4

الترجمة:.الأخباربريات!".صنالقولعنر

لا+،،!،ول3أول5!،3ءم3?ثه!*هحلا!)7،*ولحأ!ول3أ44?لا،ح،3اشأحثاثهس!4

4ة+!أول4!34ءمهاول،3اس!ه3+ول107هولغ!،3هلا313"الا3؟ح)اس!لأس!3ه،+3س!1،3ثه

ء+15!4ول4،13)ءلا15ش!!3أس!4)،ص!3"3أألا"أ"ءا-لةحول"6ي!هيةولأا!3احس!ولحس!،

)،ئ!7أ4حولحح،اثه3ولأ3!دولححأس!ا!تم!لاس!ء3،7ولثاولء(1لا+،ك!ثه4هولولش!4كاحص!هس!34*

ححول،،أهولس!4أه+4ولأ4أ(س!)س!وله+ولك!قأ3حولحس!4ياأءثاأ5ول)سلاأ!كالا،حولص!ث!-،أ)

4ء،أه+4ول!لا4لا+ء،ث!س!"ولء5ءع3؟باهث!اح+همس!4ح*ح،+-أه*ثه!ا3ح،ألا4ح

ص!*3علاه،ءع33"خش!،غ)3"س!4لاس!لا+س!ولاحولثهس!ظ"ثه3،ح+2+-أهح!ول+ا4أ43لاس!ءز

*،)ش!غء7ول،334ءول5،ءحول3أهولثهزلاظ4لا،ول!3،ص!ولةس!4س!ول3ص!أشا-غ!32ولض!،أ3خ؟!3

4ح3"اهكلهحثه4ح5*ثهحأ!ض!علا3ءع"،

،بشريشكلفييتجلىاللهأنفكرةأولاهناك؟النصهذادلالةهيما

فبىنصات31خلقنا)لقطي:القرآنيقولكما،الإطلاقعلىالأجملوهو

هو،ذاكأوالإنسانهذاإنسانيةيشكلأنقبل،فالناسوتإذنقق!!.)حسن

كلامهوالذي،القرآنفيأنهوالحال.الإلهيللتجليالأزليالإنسانيالشكل

الثهيخاطبهمببشرالعمومعلىأوبأنبياءالأمريتعلق،واللامخلوقالأزليالله

إنسانيةترتقيعندما.البشريةمعأزليحديثفيالألوهيةتصبح.ويجيبونه

حيثهناك،أزلياته""عروشإلىيصلفإنه،الأزليةالإنصانيةهذهإلىالحلاج

كلحيثالميثاقفيهناكخالقها،،الناسوتبرداءالمغطاة،المخلوقاتتكلم

ربها.هواللهبأنأقرتآدمذرية

نفسهيناديهاللهأنبما،اللهباسميتكلمأنللحلاجيمكنالمستوىهذاعند

"،احقا"أنايقولأنيمكنهلذا،للهاباسمالمتحدثأصبحأنهنقولأنيمكن.بنفسه
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يأ،""برياتيالسابقالنصفييقولفهولذلك."للها"أنا،"الخلاقةالحقيقة"أنا

فالناسوت.وبالناسوتللناسوت"أنا"اللهيقول،جوهرهتحاليفي.مخلوقاتي

يحبأنللإنسانيمكنداخلهافي،والأزليةالحميميةالمناجاةهيكماحبهموضع

ونجيه.حبيبهويصبحالثه

،ماسينيونلويكتاباتقراءةيجبالحلاجمعرفةأجلمنأنهالمؤكدمن

وصوفيةعربيابنمعرفةأردنانحنإذاكوربانهنريكتاباتءةقرايجبأنهكما

كلفينيهيروأ.بوبرمو.شولمجكتاباتعلىنحيلنفسهابالطريقة.إيران

دراسةيقتضيفإنه،المسيحيللتصوفبالنسبة.اليهوديالتصوفيخص!ما

تشابهاتفإن،التفاصيلفيدخلنانحنماإذاقلنا،كما.الكتبمنأكبرعدد

ستظهرنفسهالوقتفيإليها،أشرناالتيتلكإلىإضافةلناستتجلىأخرى

حتىمستحيلأمرفذلك،تامتوافقإظهارهينيتناتكنلم.كذلكالاختلافات

لأصبحممكناذلككانلوفإنهآخرجانبمن.التوحيديةالديانةنفسداخل

للغنى.يفتقرتكرارمجردالتوحيد

،الاختلافاتإخفاءدوناستطعنا،كوننامسروريننكونأنبإمكاننا

أشكال،المتشابهةالإشكالياتوكذلك،المتماثلةالعميقةالتوجهاتعنالكشف

متقاربةالثلاثالرسالاتأنعلىبالتأكيدلنايصمحهذاكل.المتماثلةالتعبير

نفسمنينهلونومعلمونمبدعونهمالثلاثةالرسلوأنالروحيالمستوىعلى

.الرو!مشكاة

خا!ه

تتوجهالثلاثالتوحيديةالرسالاتأنواضحالنايبدوالبحثهذاختامفي

لأنهاأصيلاوجها،عديدةتنوعاتعبر،تمثلإنسانيةنزعةتأسيسنحوكلها

وبعلاقتهالعالمفيبوضعه،بالإنسانالمتعلقةالروحيةبالقيمالرقيعلىعملت

علىدوماتحافظأنهاهوتأسيسها،يتمعندما،القيمهذهيميزماأنوالحال.بالثه

الثقافاتفيالباطنيالبعدهذاعلىدراستنافياقتصرناالسببلهذاراهنيتها.

وتتركزفيهاتلتقيالتيرةالبؤبوصفهالقلبعلىاهتمامناوركزنا،التوحيدية

الثلاثة.الرسلرسالات
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تخاطبأنهاغير،الأهميةمنتخلولاأخرىأبعادثمةهناكأنشكلا

ذاتوالمسائلالقانونحولفالنظرياتهكذا.التاريخيالفضولبالأحرى

،المقارناتمنالعديدموضوعتشكلبهالمرتبطةالاجتماعي-الأخلاقيالمنحى

القانونمعأيضاربمالكن،الإسلاميالفقهوكتبالتلموذكتببينخاصة

بيننشاطاالأكثرالتعاونميدانالفلسفةشكلتوقد.الكنسيةوالشريعة

،ميمونابنرشد،ابن:الوسطىالعصورخلالوالمسيحيينالمسلميناليهود،

.والعقولللمفكرينالناجحالالتقاءهذارموزكأنهم،الأكوينيتوماالقديسى

منيتخذأنهحيث،مشتركةأرضيةالحالبطبيعةالفلسفياللاهوتهذاوجد

المؤلفاتتفكيرها.موضوع،للعالموتسييرهالخلاقفعله،صفاتهالواحد،الإله

هؤلاءكلاتفاقفإنجهةمن،لكن.ومعروفةعديدةالموضوعهذابخصوص

المحركبصفتهأوضروريكوجودتصورهيتمالذياللهبمفهوميتعلقالمفكرين

إلىمنهالفلاسفةإلهمنيكونماأقربهناالوحيدفالإله،الأولىالعلةأوالأول

للاهوتي،يمكنلاأمروهو،الدينيةالحقائقإلىالرجوعيتمأنما.الوحيإله

النضروجهاتتتباعدحتى،يتفاداهأنفيلسوفا،كانولو

خادمةالفلسفةكانتماإذابمعرفةأساسايتعلقالأمرفإنأخرىجهةمن

توماالقديسعندواضحهوكما9030)أطع!أ،أ3ثه))أحولس!"!حثهأ!150للاهوت

اساسيا"عنصرا:شوراقيأ.يقولكما،الفلسفةفييرىالذيميمونوابن

المجالاتإلاوالدينللوحييتركلامستقلميدانأنهاأم"،الصوفيةللمىفة

كانكما،البرهانيبالدليلعنهاتجيبأنلهايمكنلاأسئلةداخلهاتطرحالتي

تألقها،رغم،هذهالوسطىالقرونفلسفةفإنأخرىجهةمنرشد.ابنيعتقد

المسيحيوناليهود،ميقوأنونأمل.تحيينهاإعادةيجبلذابعصرها،متأثرةتبقى

المرموقيق،بأجدادهمذلكفيمقتدين،الوشائجربطبإعادةاليوموالمسلمون

البعضبعضهموبمساندةلعصرنا.الفلسفيةالمشاكلفيالتفكيرأجلمنوذلك

حاجةفيعالمنايزاللاحلولوهي،متقاربةحتماستكونحلولطرحيمكنهم

إليها.

الوقتفيالأقلعلى،نبيلةأمنيةمجردهذايبقىأننخشىأنناالمؤسفمن

-اليهوديالحواريتأسسأنالضروريمنذلكمنالعكسوعلى.الراهن
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أنهويبدوأهميةأكثرأمروهذا،الروحانيةأسسعلىوذلك،إسلامي-مسيحي

الحاضر.الوقتفيللتحقيققابليةأكثر

علىيتأسسأنيجبالحوارهذامثلبأنيعتقدكوربانهنريفإنجهتهمن

.الثلاثالدياناتداخلتطورتالتيأوالعرفانيةالغنوصيةالأنساقمستوى

الغنوصيةالأنساقلمختلفللاختزالقابلةالغيرالخصوصيةعنوفضلا،ولكن

إدماجه،يمكنهاماعلىإلاالرسالاتمنتبقيلاأنهاالمؤكدفمن،المشتركة

والنصوصللرسالاتتماماغريبةلأنساقالقبليةالأطرفيتأويلاتها،خلالمن

يجبلذلكبالإضافة.الئلاثالدياناتلمؤمنيالحيالإيمانتشكلالتيالمنزلة

عشر(،الإثناأو)السبعةبالأئمةيؤمنلاأنالمسلمالغنوصيمننطلبأن

القابالافيهانشأتالتيالتاريخيةالظروفينسىأناليهوديالغنوصيومن

مأكانباسليديا،المسيحيالغنوصيومن،القرونمرعلىمعالمهاحددتوالتي

اليهود.وإلهالأشرارالملائكةزعيم5،الأركونتمذهبعنيتخلىأنفالانتانيا،

لعالممخططمجردإلىالغنوصيةالأنساقنختزلأنشريطة،ذلكيمكننعم

والعالمتعاليهفيوالواحدالأولالمبدأبينملائكيةوسائطمنالمشكلالخيال

سنحصلعندهابها،خاصهوماكلمننفرغهاأنأي،الإنسانحيثالدنيوي

يتبقىلنعندهالكن.بالغنوصعامبشكليسمىلماينتمونمنكلتوافقعلى

وجودلهايكونلاالرسالاتأنإذ،الموحدينللمؤمنينالحقيقيالإيمانمنشيء

خلالمنالحقيقيالتأويلأنهالبعضيدعيمابسببمشوهةوهيإلاعندئذ

الرسلأحدمنرسالةتلقواالذينأولائكفإنهنامن.والرموزالبلاغيةالأوجه

كوربانهنريعليهميقترحهفيمايجدواأن،إزتذواهمإذاإلا،يمكنهملاالثلاث

روحانيتهمتدبرواهمإذا،ذلكمنالنقيضعلى.أكأحدةاأش!!منماشكلا

الأخوةروابطسيكتشفونفإنهم،الآخرينالموحدينالصوفيةوروحانيات

تبيانهحاولناماهووهذا،ءأعداإخوةالمسائلبعضبخصوصكانواولو،بينهم

شخصية.بصفةبهمقتنعونأنناكما

بحثناوقد-إسلامية-مسيحية،يهوديةإنسانيةنزعةعنللتوتحدثنا

للدياناتتمثيلاالأكثرللروحانييندراستناخلالمنالنزعةهذهعناصرعن

نوصي.الالمذهبأنفر.العالمخلقوراءكانوالذي،والظلماتال!ثرإله:ول5؟33لم،ا55-
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هذهنعرفأنأردنالأنناوذلكنفسها،شهاداتهمخلالمنالثلاثالتوحيدية

للعالم،للإنسانأخرىتصوراتمنانطالأقاوليستهاذاحدفيالإنسانيةالنزعة

بالفعل.الثلاثالرسالاتعنتبتعد(،المطلقأش!طلمنشكلالأي)أودتهأو

انطلاقافينا،يتحققلامماانطلاقالأنغسشاتحديدعنالبحثفييكمنالخطرفإن

شيءلالكن.الحقةهويتنالنكتشفالأمثلالسبيلهوهذاليسالآخر.من

والتي،المنزلالتوحيديحملهاالتيالثمرةهذهأصالةنلحظأنمنالآنيمنعنا

البشرية.للنفسأخرىنتاجاتمعبالمقارنةوذلك،الثلاثةأغصانهعلىأينعت

البوذية.وعنالإبراهيميةالديانةعنبالخصوصهنانتحدث

الجغرافية،الناحيةمن،البديهيمن.والغربقالشربينتمييزاأقمناماكثيرا

غربكلأنكما،شرقهغربهوشرقفكلكليا،نسبيانالمفهومينهاذينأن

نقرهل؟الكلماتهذهنستعملأنعلينايجبمعنىبأي.غربهشرقهو

شعبان،والإغريقاليهودلا.شكبدون؟غربوذاكشرقهذاأناعتباطيا

دورامنهماكللعبوقدالمتوسطالأبيضللبحرالشرقيةالضفافعلىعاشا

التوحيديبالوحيالإغريقيةالمعجزةالتقاءولدوقد.البشريةتاريخفيفريدا

ذلكبعدانتقلتئمالشرقمنالمنطاقةهذهفيأولاتطورتحضاريةحركة

،الغالوبلادإيطاليافي،الغربفيالرومانيةالإمبراطوريةإلى،الغربإلى

لهذا،الغرببحضارةالآننسميهمابذلكمشكلةألمانيا،ثموإنكلتراإسبانيا

بلادتأثرت.المتوسطيالغربشرقفيإلابالكادتنتشرلمالحركةهذهفإن

الإسكندرغزويستطعولم،قارةكشبهكتلتهابفضلقاوصتالهندلكن،فارس

حضارةنسميأنيمكننالهذا.بعمقإليهاالنفاذفيالإسلامقادةغزولاحاقاثم

لهذاتوضيحنابعد.شرقيةحضارةالمتوسطيالمشرقشرقالشاسعةالبلادهذه

-الإسلامية-اليهوديةالدينيةالإنسانيةالنزعةأنإلىنخلصأنيجبالأمر

فيجوهرياعنصرازالتولاالأصلفيكانتفقد،غربيةنزعةهيالمسيحية

.الإنسانمنلنمطأسسواكماعالما،الثلاثةالرسلأسسلقد.الغربيةالحضارة

كلفيأنهبيد،الغربلروحانيةرفضاأكثركانتالتيالصينعننتحدثلن

قيمهموينشرونيحملوتفإنهم،المسلمونأوالمسيحيوناليهود،فيهاستقرمكان

محليا.طابعااكتمستولوحتى،الغربقيمهيالتي
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الصعيدعلىسواء،والغربالهندبينحدثتمتبادلةتأثيراتأنصحيح

تمالتأثيرهذاإنبل6،الفيدانتاحقبةفيمثلا،الفلسفيالصعيدأوالعلمي

سض.قويةجدالتعارضاتضلتهنالكن.الصوفيةالأفكارمسشوىلحىحش

وهو،هنديلتأثيرومذهبهالإسلاميفالتصوأصليرجعواأنأرادواالمؤرخين

تماما،سطحيةنكتشفهاأنيمكنالتيفالتشابهات.المبالغةمنالكئيرفيهرأي

الحكمة.عنللبحثبالإضافة،والصدقةالإحسان،المجاهدةبممارسةوتتعلق

تقاربأشكالعنالبحث7ماسينيونولويكارديهلويمنكلحاولوقد

صوفينسقمننقلهايمكنلاالتيالمفاهيممستوىفيتبقىلكنها،دقةأكثر

تتمكيهذهالنقلبعمليةالقياميجبلاإنهبل.الظاهريةالناحيةمنإلالآخر

دلالتهاوفهمحله،يمكنلاالذيالنسقيإطارالتعقيدفيالمفاهيمهذهرؤية

تجاهتامةحساسيةيبديالهنديفالفكر،دلالةثمةلهاكانتإذاهذا،الصحيحة

كماالفكر،بهذاالإمساكيصعبفإنههنامن.الأحاديالبعدذاتالتعريفات

بصعوبةيعترفونأنفسهمالمختصينفإنلذا،الغربيالفهمعلىيستعصيأنه

به.الإحاطة

حولالفيدانتا"حمسب"المطلقكتابهفيلاكومبأوليفييهيكتب

هو"حيثمنالمتنوعو"لاثنائيةكط،آ!؟3وثهلشانكاراالخالصة8اللاثنائية

مذهبالفيداتا.الأرضوجهعلىالمخطوطاتأفدممنوالفيداالفيدا"،"نهايةتعنهيسن!كرتيةكلمة

ثلالفيديةالكتاباتعلىيعتمدوالوجود،منبالغايةويهتمالقديمالهنديالتراثمنانطلاقانشافلسفي

داخل،الأتمانأي،ذاتهمتحميئعلىأتجاعهاالغلسفةهذهتحث.سوتراوالبراهماجيتاالباكافادالأوبانثاد؟

المترجم.الذاتبمعرفةوذلكالمحيطالجهلمنالتخلصعلىوكذلك،(البراهمانإلالشىالأتمان)أنفسهم

احلاجمأساة9مؤلفاتهأهممنالتهصو:،نبشؤواهتمفرنسيمستشرق:ا(ا-13!د!فى)2!اسينيونلوي

المزجم.."مالإسلاشهيد

داخلالمطلقموالأتمانأنحينفيالكونيالمطلقهوفالبراهمانللمدانتا،الأسايعيالمبدأهياللائنائية

لوجودإلاوجودلاجوهرهما،هيفالوحدةواحدشيءهمابلواحدةطيعةفييندمجانوهما.الإنسان

منيسعونالفيداتاأتباعفإنلذا.وهممجردإلافليسذلكغيرأما،البراهمانوهيواحدةوحقيقةواحد

المزجم.البراهمانفيوالفناءالماديالجسديوالوجودالفرديالوعيمنالتجردإلىالتأمليةالتجربةخلال

وشارحومجددفيلسوف.سيةالهندوالديانةفيالروحيينالمعلمينأهممن:71-02"(لأاشنكاراادي

والوعياللاثنانيةهوفلسفتهمركز.الأولومبدأهاالروحيلمصدرهاا!!ندوسيةإرجاعفيساهمالفيدانتا،

اليالوحدةداخلالألوهةلتصورشنكارايدعو.الجهلمردهاالتيالاشحبادأشكالمنبالتحرريمحبها

سلسلةمنالتحررطريقهوالبراهحانمعالتماثلأنكما،العدمأوواللاوجودالوجودمفاهمتتجاوز

المزجم..المتعاقبةالحياة
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نحوعلكلنكرفأق9،كيىالضرمننقادن،أنوقبل))هكضا،.لرامانودجا"فىأ

ال!راستبنهاتينجكلعلصنكملأقدبه!9الضرمن!اق.االخا،نةطوفيم!إثم

لخلاسغتنا.بالنسبةمغصوماشيئاصتوابطينهن!يينيرهبينامتواؤيتينا

بقرربسيطةتكونأرعلكلوعملنالية،4أبمخارنةقمناتل!أجلمن

خ!إلمنمحصن،9مألوفمرجكصبنطام!الخا!فىنزودأنآجلمناإمحاقا

وأفيصامبالغمماهاةأوتشبيهحلضرإمقترحة،االاسترلالنقاطاخت!إف

العثورالأحيانبعضفيالممكنمنفإنهبالفعل.واضحهنااكحذيرمتسوعة".

الرفيفيمثلانقرأعندماالأمرهوكمالدينا،مألوفةتفكيرأنماطمعتماثلاتعلى

كوا!موتؤ...آن!ا!اللا-وجوديكنلم9وجود،هنا!يحن)الصي:اافيدا

آخرشصءأإكيىيعنلم:بضاتهي!يا،نفسب!!يتنغسالواحر!ان...ال!إ-موت

487..ص2،الفيدا.جو!اا9

سياقأيعنالنضربغضوذاتهحدفي،النصهذاأخذنانحنماإذا

أرانياكاالبرادفينقرأعندماالقدمبناتزللكن.بأفلوطينيذكرنافإنه،فيدي

ياجنافال!يا؟اكلصةمنصم!:شاصاليافيراغاسألى"عنرها12:أوبانيشاد

فيمستكملة)صيكةأول7أ4نيغيرفياموجودةاباكعرادهضا...فأجابه

صانة،وث!إتثكث:=كهأ!7س!7734ثه!3،335ساسترا-الخاسغا!يخا(الطقوس

الأسئلة،تواليمعستة".فك!إ؟آإلصةاصملكن،أجابهنكم!،.آلافث!إثة9ثلاث

ونصف،واحد،إثنان،ثلاثة:تنازلينضامفيالآلهةعددمتقدالأجوبةصبحتأ

ياجنافالكيا:أجابهالواحر؟"الأدههو"من:ساكالياغافيداسألوعندما.واحدثم

-15

-12

شراحمن،هنديولاهوتيوفيلسوفتصوف:ا-(157)؟701رامالوجالل!ا،5+؟6!اك!ول333+زول!المة+ا

والصفاتالمضهراتكلأنهيشنكارافلسفةفيالاساسيةالفكرةكانتإذاالفيدانتا.نصوص

وجيردلهاليسولكنللبهراهمانأوانعكاساتاطياف،وعابرةوهميةأشكالاإلاليستوالاختلافات

ناكما،البراهمانلقدرةيخضعالوجودهذاأنرغمودائمةحق!قيةهيلرامانوجابالنبةفإنها،حق!يقي

تأنيلاابى-اهمانمعرفةانكذلكرامانوجايققد.عنهمنفصلةترجدولاالبراهمانمنأنماطهيالالهة

المزجم.الأملمنبلالمقدسةالنصوصدرا!ةمن

عبارةوهيطالاخرىالفيداكتبكلومنبعأصلبمثابةنعتبربالمزامير،أيضات!ممىفيدا:الريغ!الأ)43!7

المزجم.(الالهة)أنصافالديفاعلىلثناءأناشيدعن

التيالنصوصتشرحوفل!مةميتافيزيق!يةتأملاتمجموعة:الأوبانيثاد4!،ا*ول6أ،3ثهمماث!لألأ3أ،)ثه5لمة4

المزجم.801عددها.الفيدامنءبجزيرتبطأوبانيثادكل،ب!هاترتبط
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هدهمثلأنرنتصهأنيمكنلاذا!".نسميهالضبه!البراهمان،هوا)النغس،

الغربي.للإنسانالذهنيةالمقولاتمنأيفيمكانالهاتجدأنيمكنالتصورات

منقرباأكثررامانودجافكريكونأنيمكنماحدإلىأنهالمؤكدمن

الكتابفيعنها.جدابعيدشنكارافكرأنحينفي،الغربيةالدينيةالتصورات

دراسته.لاكومبأيختم"،الذات"تجربة،غارديهلويمعبالاشتراكألفهالذي

يجبصمامنصبا،اهتمامناصانفقرالصن!،يغص"فيما:الكلماتبهذه

الضاتجربهدراسةعلينازمليصاالتصحيه9الر11دارسعلكل،فكلهعلينا

حتكلآنهننسكلأنعلينايجبلالكنللغكر.!املصنضاكلاليوغاوممادسة

البكريتجاوزتصوفعنالبحثي!يمنحيثالرينيةالثقافة4هر!اخل

حضورعلصا!ليل3للباصتصالواسكىالتط!رفإن/ا!طازمة،للمثولالشخ!ص

ا!مرصؤهوالشخصصاإلهاحيثحية4رحياةندوب!اتصاوواعيةأساسيهندعة

ا!مبادراتعلكلا!مخلوقللشفصصجوابايبقيمةمنالرفيتمحيث9

..117صللاله".ايالصة

البانتشاراترامذهبعنيتحدثالفيدانتا"حسب"المطلقوفي

والذيشانكارا،مذهبمعالنقيضطرفعلىيوجدالذيأق!!ثه"5،!ثه!أ4-ا

"البانتشالاترا:الرامانودجاوهي،جديدةفيدانتيةلمدرسةالإنطلاقنقطةشكل

إلهباصتص-ثب-9عبادةعلصصوسسةقويةدينيةحر!ةعنتكبيرهم

)ايكانتكاتوحيديةبديانةيتعلقالأمرأننعتقدقد25..صوواح!،(مشخحن

وأالثالثالقرنإلىالديانةهذهمثلوجوديرجعك!س!(.3أ،ولأ3"أك،+كدة"4دارما

الاسموهوفاسوديفا،مثلأسماءمعوذلك،المسيحيالعصرسبقتالتيالرابم

ثهأكا!!!ك!؟!،3الباكافاتابأتباعهيسمى.مركزيةكشخصيةلكريشنا،الحائلي

الباكافاد-جيتاأما.ول453ثهعولص!،ثه4لالاحث!+س!أ؟لاص!8المغتبطيعبدونلذيناأي

تنطيمصاأعادت...بانيشاد9أإاتكاليم!استرجكت"فق!كا!!،أول:4!7!(آد!

الواحر،الاالصصالشخص:!يانة!ارصااإيحانتاافيأساسينموضوعينحول

وذلك،ديفيأووشفاراماكريشنا،منخصوصاالإلهمنالمؤمنلتقريبتعىدينيةفلستة:7؟!أ،مماا-3

أيفاالباكتيتعني.والمعرفةالعملبعدالثالثةالطريقثمابةاتجارهايتمالحبعلىمبيةعلاقةعبر

الإلهمفهومنحوانتقالاالباكتيتشكلالئليةالهندوسيةمعبالمقارنة.الخالصالحبعلىالمنيةالعبادة

الم!رجم.الإنسانيالحبصلةعبرالشخصي
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والغيرانتيه،الخيريةالريانةفيغائبيقيكونالم!هما4،الما!تص،واإزمته

التميز((لصمايحنلمل!ن9

نغسصاالوقتفيلناتطصرجيتا))الباغافا!(فإنألاكومبحسب

بمتابةأيضالكن9دارمااإيكانتيكااعنقرماأإصتراآإدب!االتكبيرصأنصا

تكوقأنتوي!ا!"فصص26.صمضهبية"،نزعةأإقلواخصوصيةأإقلاشكلصا

يواصل.المرجعنفس.الأودثودصسية"ا!مرالسلحلبل،محردةادرسةصتابا

:البانكاراتراتجاهلتهاأخرىعناصر14الفيشنوية"ستتضمن:قائلالاكومبأ

المرجع.نفسراما".أفاتاراخصوصاالأفاتارا،-نضريةفقطوليس،-عبادة

حيثمعقدأسطوريعالممنتتحررأنالمدارسهذهتستطعلمالحقيقةفي

7،كا!اتالاالفيوهاوكريشنا،ك،أكل!ك!!لت!ول(.نارايانا)أوالفيشنوأسماءبيننتوه

الإلهيةالتنزلات،كونيةوتجليات4!ء،أول،!داالباغافاتأقانيمأوأشكالوهي

الباكتيهوالذيالمحبالإخلاصهذافإنذلكبعدراما.وتجلياتالمشخصنة

ومشخصن.واحدكائننحوباقصديتوجهأصبح

الكتابفيالواحدالإلهتصورعنبعيدينيضلانوتصورهتحديداتهلكن

التفاصيليملكونالذينأولائك،الهنديالفكرفيالمختصينأنشكلا.المقدس

تنقصهعامانطباعمنتنبعكونهاهذهالنضروجهةسيدحضون،دقةالأكثر

يمكنلاكما،التناقضاتعلىمبنيةأنهاوهلةلأوليبدونصوصأمامالدقة

لنصوصاهذهكانتوإذا.وشاقةطويلةدراساتبعدإلاوتعقيدهابدقائقهامالإلما

هووهذاتماما،مختلفةلعقليةتنتميلأنهافذلكالغربيالإنسانعلىتصتعصي

"الفهم"فعلكانإذا.الثقافاتلتواصلحدودثمة.تبيانهنحاولمابالضبض

س!ولعأولس!3،أخرابصفتكالآخرتصبحأن،الأكوينيتوماالقديسحسبيعني

وأكانأيانصبحأنبإمكانناليسأنهالواضحفمنح-بالما!"ا،!اعأول!أاولثه"ول،35

أشكالحتىبل،كانشكلأيتقبلأنيمكنهاالأوليةالمادةفقط.كانشيءأي

صفحةلي!ستالإنسانيةالنفص!لكن.شكلبدونلأنهابالضبطوذلك،متضادة

يمكننالابينهما.تمايزأيدونمامعا،المقدسوالكتابالفيدافوقهاتكتببيضاء

وهي،فثنوبعبادةالمرتبطةوسيةلهنداينيةلدالمصارساتواالطقوسمنمجموعة:يةالفيشنو7أ3،أ،اا!هأ3+اح-14

المزجم.انثارا.الهندوسيةأشكالأكثر
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لتعاطفوليسطبيعيلتعاطفيحتجفالتفهمللتمايز،التامالغيابفينفهمأن

بالطلب.

الذي""الخواءمثلهوانتشاراالأكثرالهنديللفكرالأعلىالمثلأنصحيح

تحدثناالذيالخواءوهو،بالذاتتعلقوكلبالذاتوعيكلغيابفقطليس

بإفراغالأمريتعلق.بالغربالتوحيديينالصوفيةعنحديثنامعرضفيعنه

منانطلاقاوذلك،العالمأشياءمعدائمةعلاقةفيذاتهوحيثمنالأناواقع

كانإذالكنالأشياء.مععلاقةفيبالضرورةتوجدالذاتأنمفادهامسلمة

الفراغمكانسيحتلمافإن،يختفيلأنهللنفيموضوعافاقطليسالأناوجود

أهمية.أيةلهتكونلنخلفهالذي

إذا،كلماتغيرآخرشيئاالهنديالفكرفيالأعلىالمثلهذاأصبحإذا

يعدلمأنهدامما،كانلأيبالنسبةأهميةأيةلهتكونلنفإنهواقعإلىتحول

أجلمن،عليكانإذافإنه،هنامن.للأناوجودلاأنهكما،كانلأيوجودهخاك

نأبل،للتعاطفوسيلةعلىوأعثرالآخرعلىأنفتحلاأن،الينديالفكرفهم

علىفائدةلافإنه،عليهتحدئناالذيالأعلىللمثلنضراأنا،أكونأنعنأكف

الفكر.هذافهمفيللأناالإطلاق

نأيجبلكنالآخر"،فكرفي"للدخولنسعىأننبيلهدفأنهشكلا

الكثيرمنأتجردأنبإمكانيأنهوالحال.يدخلأنيمكنهمنأويدخلمنأنايكون

"أوثانأهدمأنبإمكاني.الشخصيوجوديفينشيمنمنإلاالأشياءمن

أبذلأنبإمكاني.باكونفرنسوايقولكانكما"العامالميدان"أوثانأو"القبيلة

أتبناهاالتيالمسبقةالأفكار،أذواقي،تفكيريعاداتعنأتغاضىكيمجهودا

عنهالتغاضييمكنلاشيءدوماهناكسيبقىلكن.عصرييتبناهاالتيوتلك

الهنديالفكرفهمعلىقادرأنيأدعيكضتإذاعندهاأنا.:اختزالهيمكنولا

أنافكرينطاقفييدخلكيحورتهقدلكونيذلكيكونأنكثيراالمحتملفمن

آخر.عالمالهندالفكر:هذانطاقفييدخلمنأناأكونأنبدل

لكنفهمنا.لنفاذقبولاوأكثروضوحاأكثرهنديةأنساقاهناكأنغير

البارزكتابهفي.الانتصاربإعلانفرحانعجلولاالحذربالغينكونأنيجب

على3ول،اثهفيلا35لا!أء7سيوفسوزانقامترامانودجا،مدرسةفرعيحول
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يضوضرخلالهمنالذيدتهالخضوعأيآح4ح3أ،لمالبراباتيبدراسةالخصوص

المقدمة،)أنضر.رعايةوكلمبادرةكلمنهاتنبعالتيالإلهيةللرحمةأمرهالمؤمن

والتفويضوالتسليمالتوكلمثل،مشابهةجدغربيةبقيماهذيذكرناقد.().ص

علكليقبلمنحالةأييىثه!!(،،9ثهول،أثهالبوابانا))ثالة.المسلمينالصوفيةعند

إلكلتوصلوتكريسنضرحالهفصصنصائيا،9محردامقاما!مثلالبراباتير،

نغسصا،البا!تكلع!إقةمنيقيناأ!ثرع!إقةوه!،اللهمكىجريرةع!إقة

اليوغا،منؤمطف!صامبصود،باي!تسبالودء،أبه!البامحتص،لأنوذل!

صماال!هنص،والترمحيزالرراسهتستلز!ه!234أ،لأا،،ده،)؟،باختييوغا

فصصاللصية،الصخاتبكطمةتتشبيصصأإوبانينتما!ا!لماتتستكمل

أييىز،ولثه!ولناجنا،صلتأأبه!4،ألاكهولثه(ناياا!،رعوبتر)ءولكهفيث!*6أناساباوأ

التصالتكبيريهاالحا!كتحسبذل!وصل4علمأبه!7أ4كهلأفي!يامكرفه،

أوجصاتبلنىإمكرفةبااالتشبحةالباصتكلهر!وأتباعصا.الرامانو!جاتقرصصا

الله)الضصرسصاصلىصترصيزتصورهايتمالتصإمباشرةااالشاهرةفي

ويرىالمجهوداتهذهمثلتثبطهالذيهوالبرابانالكن.216.صالرائمة(،.

توجدالنصهذافيعنهاالتعبيريتمالتيالأفكارأغلببها.جديراليسأنه

هناالإشارةتجدر.الغربيالتوحيديالتصوفحولأنجزناهاالتيالعروضفي

الكتابدراسةأهميةأو،والحبالمعرفةبينالعلاقةأنماطإلىالخصوصعلى

عندالذكرقيمةكذلكأواليهود،الصوفيةعندالروحيالرقيفيالمقدس

المسلمين.الصوفية

الباغافادفيحبهسريكشفنفسهالرببأنيذكر3ول!أء7سيوفكانإذا

ملجأ!أناف!إمحن3585+.اثة،الأ،ال!الماأشعالصلمنزجر!تا)!!ا:جيتا

هووحر!))اللهأنذلكيعنيتخف"،كالآثام!،صلمنفأخلص!الوحير،

6)+ول؟وللأ30أولل!ثه؟3أوبانيشادالكاتاذلكتعلمكما".اللهإل!السبيلنخسه

الأؤمانهضايكشففلهيجتبيه،الرييىذا!فلالصنإلاإليهسبيل"!!،232

.سلكن.بالطمانينيةالحالبطبيعةالمذهبهذهيذكرناإحخيقص(،.اش!لهعن

وسلوكالإنسانيةوالجاةالطبيعةفيالخفيوالهندوصية،الترتيبالبوذيةالفلسفةفيالدار!ا،تعضى؟ا-

الطري!الدارماتحنيالأخلاقيبالمعنى.والرتيبالنظاملهذاوفقاتسيرالييوالحياةالمخلوقات

المزجم.الصحيحالتواصلاوالعيشفيالصحيحة
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عنبالت!ر!فقطيتكلقلاأإصرا"لكن:الاختلافاتبعمقاستشعرسيوف

الرغبةأجلمنقر،هاوعننغسصاالضاتعنبلالثمار،فيالرغبةأوالثمار

اموقفاهضامثلبينامكىباتتكلقسية9بال!نراياصةإمش!لةااإل!ية.ا

صكلتستمرأنيببالشخصيةالرات:الباختكلرمتاهبالش!صان!الطابي9

يمحننافعيفمستمراأإناباالشكوردام!ومامشخصن،إلهمكىع!إقهتنسج!

الراتجود9صلأنصخادهاالتصالغكرةأإنانية؟امنفك!!نت!لصأن

تصبع!االتناهيهالضاتأق4اإلصص،االشخصميالك!إقةإلصينتقلأقيمكن

حيثالصنرييىالكالمفيبتلقائيةتنبثقلمالغكرةهض!باكخر،علاقةمجرد

أصب!الربه!ولا!ه3اليوغينحالهخلالمنخصوصايتمطصرالراتمنالتجرد

ما!تصامننغسهالوقتفيمغرغةالكالم!،عن!امامنصرفة"،خالصة"!اتا

نستخلصأنالممكنمنأنهالمذاهبهذهتبإن..15صع!إقاتصا".ومناياصه

قريبةأفكاراجيتا،الباكافادنصوصمنأووالأوبانيشاد،الفيدانصوصمن

نأيضيرإلىسيوفسأنبيدلدينا.مألوفةإشكاليةوحتىبلأفكارنا،منجدا

.النزعاتهذهلمثلموافقاجعلهيصعبذاتهحدفيالهندوسيالفكر

فيتنكشفكماالإلهلفكرةبصلةتمتلاأنهابما؟البوذيةبشأنقولهيمكنذاما

جانبا.وندعهاعليهاصفحانضربأنبإمكاننافإنه،الثلاثالتوحيديةالديانات

في.الغربيالعقلفهمعلىتستعصيعناصرمنتحتويهماإلىسنشيرذلكرغم

د!لأولبوغوغييقول(.المعرفةأوالحكمة)عز!3كهولالبراجنام"مفهوحولكتابه

:لبوذيالباطنيالتأويلافيللامعرفةوالمعرفةاإشكاليةبعمقدرسيالذأ)ولثه!ول!

مغاهيمعنبكيراصانولوحتكلللرات،الكودة3امخصويمكنمكنكل))بأييى

صخصوم!عاهـةيرفضأفق!اخلمكنا!علكليحاففأقوالتغ!ير،اكستبطان

إخشوء)اثهولثأل!"4الريانياإممالسةنكطيهأقيمكنالضثيىا!مكنكلما؟"الانا"

صنا!!ا(الراتلراخلنضرفس!7!ول،ثهلأ،ثهعء4كالابراتيا!افيرياهكلحيثمن

شخصص،جوهرصلاخصوصاوجهوعلصجوهرصلبنغص!اتهالوقتفينقر

لذا.32.ص؟((ال!إجهـهريةالأنا،غياب!لا+،ثهعأ!،،نيرا!يابمنن!صناإ!ا

حقيقةعلىأكدنانحنإذابودغالا()متناسخةفرديةعننتحدثأنيمكننافكيف

،يناأمصيرنسيكولال!(؟كااكا!ل!--ولاقهعأثه!لأ+أتميانيرا-لا)بودغاللاجوهريةا
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شيئا،الذراتمنلترابطأي،الأحداثمن)سامتانا(لمجموعةيتحولالذي

.الديدانتأكلهثمسيتحللالذيجسديمصيرهوكماليبالنسبةأهميةذاغير

البوذيأواليقظةعنالحديثلماذا؟وتناسخهاالأرواحانتقالمنالخوفلماذا

"قر:والنرفاناالبوذيبينعميقةعلاقةثمةماذا؟تجاهاليقظة؟منيقظة؟أ"40*

الشكلةهوليسإطخائهيببما...الشكلة،9للريع!ا!م!ازيةالصو،ةنستكمل

اليقضةميوطيرةبك!إقةيرتبط7-عأول!مفا()نير+النغسغياب:الريحعبل

عنالتفلكليتمعنرماكرثالقصوسإخشوعىايطة.62.ص))النوربخكل

الرويههر!يتجاوزفصو،امكنكلابحصرللنرفانا،"بالنسبة:قصرييىف!رصل

صلرفضليسإنه،التنزيهعنالتنزيهيخترض.فصوالتنزي!كلبكرهالغم

القصربه!التغحيرغيابوهوالتغحير،هضاغيابأنهصابقررقصربه!تغ!ير

لأنوذلك.151.ص،المرجعنفستغكير".حلغيابوليس!اأهءثه()اسيتا

كاناولوحتى"دنيوية"منطقةدومايستهدفالقصديالتفكيرهذامثل

السانسكريتيهالكلمةإلص"سنرجكى.الذاتحولتفكيرفيللذاتتفكيرا

محلعنمتجودادقيقا،التخكيرمنؤمطاال!إتخكيرنكتبرأنيبب"أسيتا".

إمميزةاالقصريةصنايانبذل!يتضمنيكرلمأنهلردجةمطلقا،شصء،

أثوا!تخكير!ال،غيرمهـجه،غيرتغحيرهوأإسيتاا.إغ،،أحههـسيتا11

مكنص،!برغيرتغ!يرفصوالاعقيا!يةمكاييرناحسبوع!إصاته.اإشاراته

مشتت،تفكيرأيضافإنهلنابالنسبة.إمطلقامنشرارةفقطأنهايقيقة4

الراكلمننكيشصاكربةأنهحيثمنأنهحينفيصنعسر،مرصر،9منص!

يعنىلاالفكرغياب..917ص،المرجعنفسال!إمنقطك!"الخكربالضبطفصو

بالتاثاتايسمىماوهو"هكذا"،هينفسهالفكرطبيعةالفكر.منالحرمانإذن

فكراولا،لذاتهفكراولامالشيءفكراليس""هكذاهوالذيالفكرتة!!!)!!أ.

فحسب.الفكرإنه.""فكرالعامةبصفةولاللاشيء،

الخواءفكرةأنمدىلأيتوضحنعددها،أنيمكنوالتي،الاعتباراتهذه

،الغربفيالتوحيديينالصوفيةانشغالاتعنبعيدة،البوذيةةلحيزالتي،المطلق

لهمبالنسبة.الفناءأو)اللاشيء(كادث!4النادا،العدمعنيتحدثونعندماحتى

حيثما،الفراغهذالكن(،تخلية)الذاتفيالفراغإحداثيجبأنهالمؤكدمن
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الم!ني،م!تبمعنى،ليمستالبوذيةأنإلىنشير.بالثهملأههوفالهدف،تحقق

فكركلبطبيعةمرتبطةأنهايبدوالتيللنزعاتالقصوىللحدودتجذيراإلا

.هندي

معرفةلهتكونأنموحدلصوفيأتيحلوأنهقبليانؤكدأنيمكننالذا

منها،استقىولماإليهاينفذأنبإمكانهكانلماالهنديةالمدارسمنمدرسةبمؤلفات

مهمةشهادةثمة.التشويهويعتريهاالدقةتعوزهاأفكاراإلا،الأحوالأحسنفي

وكانالهندفيعاشالذيالبيرونيالكبمرالعالمشهادةوهيألا،الشأنبهذا

تواصللغةخلالمنوالمسائلةالبحثعلىقادراكانوربما،السانسكريتيةيقرأ

عندما،يمنعهلمذلكلكننافذ،ذكاءعنأبانحيحساالهند""كتابكتب.محلية

واحدبعدفيفقطإليهاالنضرمن،الهنديةوالمعتقداتالفلسفةعنيتحدث

مسلم.كمفكرتكوينهضوءعلىوتأويلها

حاولنا.الأناطبيعةوهي،الشأنبهذاتوضيحهايجبأساسيةمسألةهناك

فييندثرالإنسانيالأنابأنيعتقدالتوحيديينالصوفيةمنأحدلاأنهنثبتأن

ماذا.المطلقالواحدبصفتهاللهإلىينضرحيثوالإتحاد،الوجدتجربةخلالالله

هوفعلهيمكنناماخير.عديدةمذاهبثمة؟الهنديالفكرفيالأناهذاعن

"مبدأالمهمكتابهفياس!"حأالااالا+ولأأولينميشيلخاتمةمنبجزءالاستشهاد

"من633أولقه!+ا1،3الأهامكارامفهومالكلاسيكيالهنديالفكرفيالأنا

يأخضلالكنه،ا!متناهيةالتجلياتصليشمل...جامرمطلقهنا!جصة،

أخرسجصةمنامستحو!.واالشاملبطابكهلهعكل4ولابالضاتككمشكل

مت!اوزاذاتهتشكيليكيرلكن،والتمزقالنخصعلصقادرمطلقهنا!

ثابت،الأعماقطمأنينةذأأولثه،الشانتصهنا!جصةصناإنخصال.اهض!

((،للمطلقحقيقصقلقأخرسجصة.منالسط!باهتياج!لهشأنا!لايتكير،

الس!ولىنغسهالوقتفيلكنه9،ثملةأإعضاءا!لحيث16باخوسص"هرياق

جصةمن،الوهمعلصإكيرتكرلاصونكلرجلجصةمنوالصا!يذ".الشغانكل

إذقرمل!...الكونصاإنتشا،افيايطلقة(92الو)أولشيخاحرانخهـاطأخرس

المزجم.الإغريقعندالخمرإله،لاخوصنبةا-6
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حل.للغرديةنخيا،أوتقليصا،أإمحثراللتصودال!ن!يةالصينهةأإدفايتاامي

ال!اتترميرعلكلالكملهوالغردبه!للوجودالهـحي!إمكلنصا18:نخبه!رحرير

)نوءالتانتربه!إمنطودا.فييشحلصاالتصااليتافيزيقيةللمصزلةح!ووضي

يكمنالغردبه!الوجهـدمكنكلفإنذل!،منالكعسوعلكلال!نروسية(17من

إعا!ةالضهنية،وايس!يهالكاداتفيتجردوصلايرود!لصسر:!رد!في

تأثيركتميتةصأنصاغ!تالت!الوجودمناطق!لفيالأناإحساسضخى

الثنائية.الخياراتهذهبمثلالتوحيديللتصوفعلاقةلا.357.صاجمو!((ا

"،ذاك"أنت:شوبنهاورإلهاممصدركانتالتيالشهيرةالصيغةنعرف

ص،كتابهفي07الا+ولأأولين.متناولهاعديدةتأويلاتموضعكانتوالتي

أثارمالكن،المعنىفيخطأكربيشخصيرتكبأنجداالمحتملمن802.

بصفتهإلافيهالتفكيريمكنهلا""أنتبينخلقهايتمالتيالمماهاةهذههوانتباهه

حولكتابهفيمولر،إرنمستأنوالحال.محايدهوالذي""ذاكومشخصنا،

لم،لموضوعايصبحىانقبل"!ائنا،يعنيإلوهيماسمأنإلىيشيرالزوهار،

بالجملة:الزوهاريربطهاالتيهيالفكرةهذه022.ذاتا((إلا!ليتهفييعن

إلوهيمكلمةنشكل؟حاس!وا+أحروفبواسطة7.أ36!ثه،ا"س!اح؟هذاخلقمن

ا!مب!أمنينبثق"الصا!ا((لاموفعكلاالكالم!حيثخلقفكل!ل!يكنص"4

فيلونفإننفسهبالمعنى؟المنسؤاليطرحمنهوالهاذا؟(10"منللآإبربه!ا

يقولكانفإنه،لمحايدابالمعنىلموجودا،لوجوداكلمةيستعملأنلبدلإسكندريا

نستطيعأننانعتقد،التفاصيللهذهبتأملنا.موجود"هو"الذيأويوجد""الذي

والله.العالم،الإنسانبينالعلاقةحولالغربيةالتصوراتخصوصيةرؤية

ذلكبعد.التنتارانصوصداخلوتشكل005العامفيبالهندضهرهندوسيمذهب:تنتريةأمإ+4+،5!ا+ا

علىمبني،الصوفيةعليهتغلبمذهبوالتنتريةومنغوليا.التيبتفيالبرذيةداخلتنتريةأثمكالاسنجد

المسماةالفرديةالروح،والعالمالأناأوالذاتالأكبر،والعالمالأصغرالعالم،والمادةالروحتماثلفكرة

متعالية،التجزيءتقبللاوحدة،شيءكلأساسهيوالتي،باراماتمانالمسماةالكونيةوالروحجيغاتمان

يخلقانوبتزاوجهما،ديناميأنثويومبدأثابتذكوريمبدأ:ثنانيتمضهرذاتالوحدةهذه.تتغيروالأ

الخلق.عمليةعلىال!ابقالأصليااللامتجزءتثمكيلولعيدالقطبيةتضاديلغىالجنحمبنواتحاد.الحياة

ممارسة،التأملمنخاصةوأشكالالطقوسمنمجموعةعبرتحقيقهويتم،الأسمىالتحررهوالثنائيةتجاوز

نفسه،الجسدداخلالكونيةالقوىفيالتحكمهوالهدف.يحريةضبهوطقوسجسديةوأوضاعباطنية

المزجم.الكونيةالروحمعالفرديةالروحوحدةتحقيقوبالتالي
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أإنا،افيتكمنا!فى9"الربوبرمارتنيكتب"وأنت"أناالشيقكتابهفي

أإيةرييى9ضرأإنا"اذلكبعديقولثمص.66.أإنت"باأإنااع!إقةفيلعن

ألىبمكنا!التصسمواأإصثراللطاقهأيضاضرورثيىفصووبالتاليمعكقة،

الؤاذفةالكريزةبلالىناهوليسمنهنتبردماواؤنت،اكنابينإلأتتشكلى

"الرخول،الكتابكلنقرأأنعلينايجبلكنآخر،استشهاد117..صللضات،ا

فيشكلءصلىية9ربلشصءصلمنالتجرديكنكللاايالصهالثىقةفي

إحقيقكل.امكانهفيفيالكالموضيبلالكالمهبرازهوليسأإنت"،."ا

ا!برور!بالكالمالتكلقلعن،اللهإلكلالتوجهيكنكللاالكالمكلناإنقطاءا

من"الله.اللهحضورفيي!بع!اللهفيالكالميرسالضييىلكن،اللهمنيقرب

وتل!الكالم"في.))الله"ال!ا!"يتحرثهكحتا:"أخرسجصهمن!الكالم!جصة

تشملأقشيئا،تنسصألاشيئا،تقصكلألاعنلكنل"الضا!".صيكةأيضا

تكتبرا!أوبحقيقته،بحقهللكالمتكترفأناكنت،فيصلهالكالمشكلء،محل

.صايقة".الثىقةهوذل!،داخلهشكلءصلتكتبربل،اللهخارج!شيمءأ!

المعارضةلالفكرةلإيضاحالتصوروهذاالنصهذامنأحسنشيءلا.911

".ذاك"أنت

وهو،الآخرينعلىالانفتاحإرادةمعبهويتهامجموعةكلتطالبوقتفي

يصالحهما،أنالعالمعلىلكنمتناقضتينرغبتينيشكلأنهوهلةلأوليبدوما

نأأيضاالجيدمن،التركيبيةالنزعةأشكالمنشكلكلنتفادىأنالجيدمن

تقديمهيمكننامابالضبطنعرفكيوذلك،الآخرينعنمختلفوننحنبمنعرف

منه.نتلقاهأنيمكنناوماللآخرفائدةمن

يصرونالفلاسفةمنالكثيرنفسهالغربفي.أهميةأكثرهوماهناكلكن

قيمةمنالإنسانيللكائنماوإلغاءنفيعلى،العلميةالنسبيةبحجة،بشدة

بنيةبصفتهفقطالكائنلهذاوالنضراختزالهما،يمكنلاوتفردوخصوصية

أنهمنقولأنيمكنناالعصر،وفقلغةنستعملأنأردناإذا.نكرةموضوعية

لاالكنمبرمجهاعنشيءكلنجهل،إلكترونينوعمنلبرمجةنتاجايعتبرونه

يكفيكما(.أهميةذيغيرسؤالإذنفهو،الميتافيزيقيالسؤالهذاطرحيتم

معادتيارنشأةأيضانشهد.بشأنهعلمهيجبماكلنعلمكيالشيفرةنعرتأن
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يناسببشكلتأويلهويتم،نيتشهتمجيديتم.-مسيحيةاليهوديةوالثقافةللفكر

ويتم،الثلاثالتوحيديةالدياناتوغنىثراءيجهلونلكنهم.الأطروحة

.موصداتعارضعلاقةفيوضعهايتمكيالعقائديتباعدهاأشكالاستغلال

التي،الطوائفبعضممارساتداخليبحثونالذينأولائكعننتحدثلن

حياةلملأأسبابعن،الهنديةالمذاهباستوعبتأنهاضنتأومالحداستوعبت

الإنسانيةالنزعةلدراسةالوقتحانقدفإنهللأسف.بهايصنعونمايعرفونلا

عنها.والدفاعنشرهامعرفتها،،اليهو-إسلامو-مسيحية
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بالعرييةومقابلهاالعبريةبالكلماتكشف

ةلعبادا،للهامطخ!:(كاا1لاة،ا)!"-

لحبا:ول3؟ثهلآمة-

تحادل!ا،ةحدلوا:ول؟ل!6لاا؟-.

لحدما:لأولأ،ا-

الجسديةبيتهفيالإنانالجسد،:%ا3،ظا-

،الإنسانعندالتمييمنكة،العقك.ا)ث!+آثا(6-

إلهيتجليهوحيثمنالذكاه

المعرفة:،ع!11،،ك"-

اللهمعشاركة،ارتبا!،علاقة:3!ش!؟ثا4"ألا-

!ثاليةصورة،لابه:؟الا*!اول-

الصونيالطريقصاخمو،طريق:!-،اكاح-اس!

إلهي/تحلي/استقامة،حكم:آ"ول-

عف،حب:ثاةل!الأ-

حداو:شأ،ع!)لأا6-

علملغير،عاماسم/الله:انآ-

وثن،مزيفإله:اشاآا-

يمانإ،حقيقة،خلاصإ:ثآلا،+ذ+)؟(-

للها)لامتناهي،لهحدودلاالذي.003+،ا-

إليه(البلوغإمكانعدمصفةفي

صنم.الإنسانيدصغمنوثن:"؟س!كهئا-

مننهى:ل!اث!؟أئأ-

الشييرفيالإلهةالقدرةعالم:أ؟شمال!ا-)،1(%متا

(لهبإخل)

إلهينجلالاقندار(:)عظمة،ل!3-)؟(ثة)ايا!الأ

ألا"لأس!ل!6أأا)1

1(ثهلألأآ+-

أ-اغك!؟اذ-

ااش!أ1

أاس!ئج"لأح

لظ،ك!ال!ثاكاا)؟(أ"+هه

)ةا؟4

+ا؟!هي!)؟(كه

ك!كاتة،+ثاكه(؟)

67بم!،اكول"6"()

!؟أحح3

كهأ!كه!

ح"ق*مم!3

صاغ5،ا1ء"كاة"

6!ثه،+كها0

يد!ية36ح"

7ة3ء"

ثه7اس!ي!

يلا5ءاطكاخه%(")

شا7،اكهلاا1لأمة،+-

)؟2

لحية،االكاننات6+أةلألأ:لحباةا

(حزفبالرؤياأنفر)ناتلحيواا

الصوفبةال!ماهمن،جزءالهيكل:

فيالروحعليهوتمرجبهتمر

للهاإلىمعراجها

رحمة،عطف:

حب،رحمة،طيربة:

الإلهـببالحباحتراق؟اشعال:

بهاء،جمال:

الحكمة:

اللهمجد:

والنيةالقصد:

إل!()تجلالتاج:

)الله(عرش:

كافر:

قلب:

وصة،كلمة:

:عمل

:هأة،مظهر،شكل

.ملك

رولامركبةأوعربة،عربةمركبة:

تدبرهاشكلوقدحزقيال

المركباتصوتلأة!صدر

رضريفصادق،صسيح:
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7أ4)ث!(ذلما

7أ4"ثه،م

أولول!مما"3

أول57كه)"(

7؟،غ"!ة

آ"5**

؟!فىغ*

لأح3ثاس!كها!

3ة

15؟

ح،اا!4أ)

"،4ثهة"

صيغةفي..خصلة،قطمحيار،:

إلهيةصفات:الجمع

.ميدراشنفسير،أوشر!،تأويل:

درجاتأومنازلمنمنزل،منزل:

الصوفية

دبنيحكم،وصة،أمر:

والقولالديل،وآبةةشارإ،معجزة:

الفصل

نبي:

،أبديزمان،الأبدية،ثبات،جلد:

إلهيتجل/جلالة

نفص،روح:

نور:

إضارة،علامة:

:خوف

سيةقد"3!64"،مقدس،سقد:

صةاقدأو

-؟؟ق،!"

؟لة"-6اة+كه

3ة4آل-9

-،+آيكهاس!3

آ،ال!ء3)؟(ق!ءأ-

"3-)"(قى+آ؟كلاس!

خ؟3-ول

33،+أ-*تا

ش!+ئجثاقلأثاقه(؟)-

3."ل!أئج"(ح.اح-

9"أ+تا-ول

3ا؟أأ4اا-

كاس!3"لأ!-

جهـتة4نول-

%آ7-

04

قرب،قريب:

حيمر،نحمار:

عدل"قدصا:

لظلماتا:

هذامنومنطقةجانب،إلهيتجل:

الخلي

ائعالمفياللهحضرر:

اسم:

نقباضا،نسحابا،تركيز:

لثهورجوعأوبة،:توبة

إلهيخل(عظمة،جلال،بهاء:

ةدعر،جاعرإ:

الوحدةفياتحاد:

أصل،قاعدة،أساس:

غرور،ءخيلا:

بهاء،لمعان:
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العربيةبالكلماتكشف

والفرنسيةبالعبريةومقابلها

،عمالأ--

انضور،ضير،مرضي،ضرا؟-رضي

عقد،عهد،ميثاق-

نغس-

محبوب،محب،حب،أحب-

دودو،دو-

بدمر،دامر،دارأ-

الثالعاشم،مثك،-مثال

وصفعن-صفة

،جمال-

-بثر:

صدر:فؤاد،،ألبابتجمع،-لب

ازصل:،اتصال،-وصل

:فعار،معرفة-

:الرجاءضدخوت،هيية،اتقى-تقوى،

:،نجاة-نجى

؟مقامات،مقام،،منازل-منزلة

لله:اتلهإ-

الباطن:-الله

:التمامفوق،فيض،الفياض-

الله:رسول،ورصلرصول،-أرسل

لهيب:،لهباللهمحبةنار-

مين:أ،نيما!-

ايهـ2

يلاكه3ص!"ءص!4،أهول

+32!+حول،"ك!4!اة"

!)اأءول،ح.!ث!،آ؟س!؟

ء؟"س!لأ5ث!،ح+ول7

ول*لاهع."!ة"ه؟

!+هول43ء4أ)ءح،أ5+،؟،")!!لم

75لاا5أ،3.ا!53اة

ولحمث!خلأ!"ح،4ء+تا،ثا؟

ول4،.أأ؟لا4،+أ44،(")

ش!إلاكهء!ةول؟4

ث!حأثها!،6كهع*

ءسأ"؟"!ء)"؟،لا!ح3

حهذ"ه+ح؟أ+ه،!س!؟"4ءتأاث!

ح+هولثهأ33!+حء،5،،ثه"أ

ح،3أولء،ء4!أحلا،ح!"ثه4ث!؟

خه)أ+!73ءح!!ء،ة)

ول!ا،+ءلاء3،+لأكه(أ9لاس!7أ3اامم!فه+!

تآ).يماةفىآ+،!الاع

جاأ*آ،3513،أ!س!ولح"حثهش!

ثه؟.؟ثهاح!!*س!ولأ،ث!+ه

ول753أ4كاحء+كه3ة!!فى(س!له5فى

3ط)ثهة،لة،53535أخك!س!

13،+ص!ول4!ثهول5لام+4-لةس!لا!4لاح،لا،؟

"س!-ا3"كاة"()أ،اأ"أا"؟،ثالةلآث!4*

اأ4اخس!ء6+اتا!اذ1(1)،3ه1
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ساسأ-

مجيد:،مجد-

فضل:،نحمة-

:جلال-

،بشر:وناس-إن!مان

الكامل:-الإن!ان

:خضوع،-تواضع

والغاوونالغاوي،وأوثانوثن؟وأصنامصنم-

عقل:،تمييز-

النية:-

:صادق،صديق،قصد-

:كتاب،-سفر

:شرع،-ضربعة

النور:-

-الرحماية:

الرحمانية:،الرحيمالرحمان،رحم،رحيم،-رحمة

:-عدم

الح!نى:الأسصاء،-اسم

اليومي؟الفرضبمعنىالصلاةعنيميز-الدعاء،

اله:أسماءمنأيضاهوالقرآنفيال!لام،-سلام

:-تقوى

:وفروض-فرض

نبأ:،نونبيونبياءأ،نبي-

:نلمقربوا،قريب،قرب-

:تجبرو-

:كفارة-

ملك:-

:تملكو

ملك

:باتو،تاب،بةتو-

حكمة:-

:وسقد،سقد-

242

س!33ة؟354،ول4حء++أ

مما؟،ث!64؟،ل!ا5أس!43ح!ءألما

ل!ء!؟ح،؟لا،!عأش!،+ثاض!ول،"أ++،+ث!،

لاس!4+ة!5ع4ح!أحلا،ل!س!4،ااولاثه"()

كأثا،كه،+*4،+ه،+،+ص!،

طهـ*!4؟4!9+6+،1،"هولء،+!"أ!آ!أ

كل!س!+؟،!(؟)،+لالأ+أاأاأخ

س!)آاآ،+،5اآا،غا!كة،014)ح

6آولكه(ث!)،اول(ح)اأ!حولخء

كل!ث!77+!ا*،)+أس!ول(أ5،ا

س!43ثا4ءثاس!د"44!()طلألماثاأ،ء!

صأا37س!،ك!س!"ثاس!ع

+6لآما()8،ط15

36،لاط،+أغس!ع

+أ؟"س!ص!!"،!،7،+أ)محس!ولحشأ

ولأ3ش!عأء5!4س!،3،"،+آ،+

ش!*،+(+لأولأ+

*5+ا،3؟غلآ+

"ع"ث!ااا،(ط).35!أ03ول

،"ا*ة،+،!4أ8

"!كهأ11.4س!5س!4؟"!أض!،غ،

ش!عحح5،س!،،+أث!7،(؟)

+!6ثاأ،ءهع5؟ش!(س!

س!4+5كاط!36؟ث!،عع5!رأ+اأ،ض!

ل!س!؟ث!تأ!3(ثا)ول5+4س!ءا،"لاأث!3+!ءح

4أ7أولح،

ك!ته5،اس!ع،"ثهول؟5+

،+!)س!ثاكلا

ولاكا4ثاط!(")

ولهلأ،ول!ش!،

ول"س!4،أس!أ.3يا"3"!س!+ثا؟لآ؟فى)ثا(ثأ

!!3س!5كهء)ث!5مماثا+،()1)

11،3،(س!اش!،4ة4س!44،113!ةث!ث!
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:دةعبو،ديةعبو،دةعبا

ية:آ-

وهياكلهيكل--

:ظلمات-

وحضرةال!يهنةوأقامهدأبمعنى-سكن

المطمأنةالنفى،طمأنينة

كرسي:،عرض-

مجيد:،موجود،وجود،وجد،وجد

وحيد:،نحدا،نحاد!.-

أحادية:أحد،/الوجودوحدة/-وحدة

طريق:الحيحي،-حباة

-طريق:

مثئة:،ةدارإ-

حفور

243

ثهءح،ء!اأولأ+س!

كهـ؟"ة4"،(ث!)،3س!+حاح4ح!أحول.

+ة"خ،"5أ"،3أ!ولس!

ث!مملة؟أ،"،ةس!+ا"+س!!ولا،،ل!اش!

ش!+ول!؟س!3،33أس!*ء+،

ثه؟حولء،لهـ)4(ث!)+!ع+9لاأ))أش!،،؟لاأض!لا،4ح،

3+ولةء،!أكهثهخ

ه3+لا7ء،مس!!رأ،كهس!،!ح*أ3أحولس!ح"+اقه3ة،

"أ،ول،+3!ش!.

لأولأ5س!44أه+،لا+أ"لاس!،س!أءعلا+أ4لماس!،لأثا!ة4؟

3أث!ث!34

لا+أض!،،ءث!ك!4؟ولث!4تا"؟

7أء،؟لأ،لأآ،+

هءس!3مم!"ءأه7

75)هول،س!،!،3ولة

75لأ!!س!
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علاملاا

عزرابنأبراهام

وبالأفلاطونيةالحاخاميبالمذهبتأثرعشر،الئانيالاقرنمنيهوديمفكر

العقلية.المعرفةأداةفهو،المتعقلةللروحوعاءأولهوالقلبأنيعتبر.المحدثة

بالئه،الارتباطأي،لمصدرهالمتعقلالروح-القلبعودةفيالأكبر"السر"يكمن

بالثه.الإتحادأوالدييكوتعلىكثيراركزلذا

البغداديلبركاتاأبو

مناسمهترجم.الإسلاماعتنقلكنهيهوديةأصولذووعالم!لسوف

م7701حر47لأسنةالموصلمنطقةفيولد".الثه"هبةإلى6)،1،لأاشاثه،المةناتانييل

سيناابننسقعلىتغييراتعدة.أدخلمهـ1165د!35سنةبحدببغدادوتوفي

الخصوص!علىيعتقد."الشفاء"كتاببعيدلحديحاكيالذي"لمعتبر"كتابفي

الأرواحعنبخصوصيتهاتختلفأنهاأي"نوعا"،تشكلبشريةنفسكلأن

لفكره.كانكمائا!.!3غا5ءاثا!أ"الجامعة"سفرلكتابشرحاصنفكما.الأخرى

.الرازيالدينفخرعلىالأثربال

اكأصفهانيالفرجابو

ببغدادوتوفيفى؟مهـ47؟2سنةبأصفهانولد،عربيوأديبشاعر،مؤرخ

استقبالىلهخصصصكما،البويهيينبحظوةوحضيشيعياكان.مهـ679د!35سنة

فيجزءاعشرينمنضخمبمؤلفاشتهر.الدولةسيفقصرفيبحلبحاني

اختارهاالتيالأغانيجمعحيث"الأغاني"كتابوهو()1886بولافالنشردار

إلي!اأضاف.الرشيدهارونمنبأمر،الموصليإبراهيممثل،الموسيقيينكبار

العادات،القبائلعنوأخباراكثيمهـةأشعاراذكر،العربالشعراءحولحواشي

245
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حول،ومحيطهمالشعراءحولالطرائفمنكبيراعدداأوردكما.العيشوأنماط

كتاباته.فيمعتبرةمكانةالعذريالحبويحتل.والحكاموالوزراءالخلفاء

الشصآبو

كتب.الرشيدهارونبلاطفيعاش.مهـ002159سنةتوفيعربيشاعر

مقلدا،شاعراكانالخمر.وشعرالصيدشعرفيصنفكماوالرثاءالمدحفي

حياته،آخرفيألفهاوالتي،الشيخوخةفيالعجزحولالرثائيةأشعارهلكن

عميقة.شخصيةمشاعرعنتعبيراكانت

عمرالضرير(ابنداوود)الأنطاكي

الأصليةالنصوصودرسالإغريقيةاللغةتعلمبأنطاكيةولدعربيطبيب

.مهـ9915الأههسنةبمكةتوفي.الطبلعلم

بتلخيصقام.بالطبمرتبطةبالعصمقالمتعلقةالمسائلاعتباريتمكانزمنهفي

فيالأسواق"تزيينوسماه(مهـ0056011سنةالمتوفى)السراجمحمدكتاب

الأسطوريةالقصصحولالطرائفمنعددافيهجمع"،العشاقأشوافترتيب

المشهورين.العشاقحولنسجهاتمالتي

العطارإبراهيمابنمحمدالدينفريد

يكونقد،الدقةوجهعلىمعروفاليمسولادتهتاريخ.فارسيصوفيشاعر

أكثرمنالطير""منطقويعتبرللميلاد.ا591لالموافقللهجرةد!58سنةتوفي

الذياالسيمورغعنللبحثالهدهد،يقودهم،الطيورينطلق.شهرةأشعاره

حولالقرآنيةالقصةفيالهدهدودورالنملسورة)أنضر.لهمملكااختاروه

انتهىمنهمئلاثينباستثناءالطريقخلالتهلكالطيوركل.سبأ(وملكةسليمان

تعنيالفارسيةاللغةفي.أنفسهمداخلالألوهيةعلىيتعرفواأنإلىالأمربهم

هذه.السيمورغمعطيراالثلاثونيتماهىهكذا.)الطير(ومورغ()ثلاثينسي

برحضرةفيقحداطائراثلاثينثماىوهوالطبربمنطقالمعروفةالعطارمنظومةفيوهميطانرالبيمورغا-

المزجم.الارباب
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عشرإثنيفيقصيدةكذلكالعطاركتب.الإلهيالعالمفيالفناءغمرهاالطيور

عنالستةأبناءهسألملكقصةيحكيالذي"الإلهي"الكتابوهونشيدا،

دنيوية.رغباتعنكلهمالأبناءفعبر،العالمفيأكثربهيرغبونالذيالشيء

السمومنعاليةدرجةتعنىالتيالروحيةالقيمروحيلهمهمأنالأبيحاول

أوغسطينالقديس

للأورثودوكسيةباعتناقهعرف354،سنةبنوميدياولد.للاتينيةاالكنيسةآباءمن

المدينةأواللهو"مدينة"اعترافاتلمابكتابهالخصوصعلىواشتهرالمسيحية

ضدوخصوصاالبلاجيين2،الدوناتيةضدصراعفيانخرط".الفاضلة

لهيبونأسقفاترسيمهتم.أفكارهمشاركهمقدكانالذينولءخ"حأول!57المانيكيين

بعالمفلقببيلاج،أفكارليدحضالإلهيةالرحمةبفكرةاستعان931.عام

كثيرةشروحاتصنفالإختيار(.وحريةالرحمةكتاب)أنضر.الإلهيةالرحمة

"كتابألفكما،بالئهالروحعلاقةيتناولحيثالمناجاةوألفالمقدسةللكتب

الناحيةمن.الماضيوأخطاءمؤلفاتعنويتراجعيحاكمحيث"الإستدراكات

لهاكانالتيالأوغوسطينيةنظريةصاغوقد،أفلاطونحذوحذافقدالفلسفية

مذهبفيهايحتلنظرية،الغربيالمسيحيوالتصوفالفكرعلىالأثركبير

أساسية.مكانةالعقليبالحدسوالمعرفةالإلهيالحب

اسمه.الأفريقيةالكيسةفيالانقسامإلىأدى،الرابمالقرنطوالمودا311عامنثأإنشقاق:ول65اأثها53+ا

المقدسةالكتبأسلمالذيسيسيليانوسقرطاجةأسقفسلطةرفضالذيدوناطسزعيمهمنمشتق

عامدوناط!انئذقيالإستشهاد.حتىالمقاومةمزبدلا،ديوقلطانوسإضطهابخلاليالرومانيةلللطات

ولمالكيسةخضنمنالخطأةبطردنيطالبوكانواأليلئك،قرطاجةعلىاسقفا،لاساقفةامنسبعينقبلمن3)5

وحاربلانتخابااهذضعارقسطنطينطورلإمبرااناإلا.ستحقغيركاهنمنحهسربصحةنيعترفونوايكو

عليهوأجهزمجامععذةإشنكرته.خاضةلريفافيانتضرونوميديةفيلانثقاقاهذاتمركز.بقوةلدوناطيينا

حقوقهمكلمنالدوناطيونتمخر414معافي.أغ!طينوسالقذيسبإدارة41)عامقرطاجةفيالمنعقدتمرالمؤ

البدعةحمذهبدأتالوقتذلكمنذ.الإعدامعقوبةطانلةتحتالدينيةالث!عانرممارسةعليهموخظرالمدنية

المترجم.المسيحيةالعربيةالموسوعةلإفريقيا.العربيئالاجتاحخنىالراقعفيدامتلكهابالإنحسار

الإنسانخلإصفيالنعمةدورمنالتقلبلفكرةمنانطلاقابيلاجيوساس!همذهب:3ا+ءأ!!اشا3-صا+ا

لاو،الاخلاقوشريمةالحريةعلىمبنيالدينيتصوره.الفضيلةممارسةفيالفاعلةالإرادةبجهدوالإشادة

المزجم.الكنشةأدانتهاهرطقةاحتبرقدو،الاصليةبالخطيئةالإنسانيةالحريةبتأثرأيضايحشرف
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طوفأوتوفشيمبعلى

كتبفيخصوصا،يمنحلقبوهو"الإلهيالاسمسيدأو"معلمبلقب

منعنهالتعبيريتمالذيالإلهيالاسمسرمعرفةيملكونلمن،والحاصديةالقابالا

معروفي!3.+7يهفيهأويهفه:حروفأربعةمناسمأيالتيتراغرامخلال

إليزير،بنئيلإسراالحقيقياسمه.المعاصرةالحسيديةمؤسس،ببعشطاختصارا

قد.0176و0017سنةبينماعاش.اللقبهذاحملواممنشهرةالأكثروهو

حروبفترةفيفقيرينلأبوينأوكرانيابغرب403اهءأببودوليولديكون

المقبلة.لمهمتهمستعداالكارباطجبالفيانعزلالحشرينسنفي.واضطرابات

روحيكمرشدسمعتهانتشرتوقد،عائلتهليعيلوليعيشمختلفةمهناهـاول

العلاقةفيالأساسيمنهجهوالصلاةالدعاءشكل.المرضىشفاءعلىالقدرةله

دامماالشيخينا.منعضوهويهوديكلأنأتباعهيعلموكان،بالتهالوجدية

نأيمكنهفلاعنهانفصلإذاأما،الخلاصسيعرففإنهبالجسدمرتبطاالعضوهذا

الروحيالفرحأنيرىكانكما،الإحسانأهميةعلىأكدوقد.مجددايا-خله

حياته،لحظاتكلفياليهوديالإنسانيميزشعورهووالتقوىالورعتجربةفي

الصوممنوالإكثارالتقشفمذهبمنالنقيضوعلىالدعاء.فيخصو!كلما

الإتصالتجربةأنيعتقدكانشيمبعلفإن،والحزنالسوداويةإلىيؤديالذي

نقومعملكلأنكما.العالمعنالانقطاعتحتاجلا،دا!أع؟حراالدييكوتبالئه

يسبقالفرديةالروحخلاصأنيعتقدكانو.بهاتصالهووطاعتهاللهلخدمةبه

الخلاصيالمنظورمكانعندهتحتلالفرديالمصيرفكرةفإنلذا،العالمخلاص

ذلكمنالعكسعلى.المخلصبمقدمللبشريةالأخيرالتكوينإعادةيربطالذي

والسموالرقيتجربةعيس!علىقادرينالبشريصبحعندماسيأتيالمخلصفإن

الرو!ط.

باكودابنباهيا

أندرييتحدثبإسبانيا.عشرالحاديالقرنخلالعالشيهوديصوفي

"واجباتحولكتابهعاش".الخفيةالحياةسرإلى"تحولعنبشأنهشوراقي

الباطنيةالحياةأعمافعنلأتباعهكشف"معلماكانكما،يؤلفهآنقبل"الاتلوب

العلماءبينالمنتشرة"الظاهرية"العلومأنيفترضوهو".حبكلهاالتي
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للزهادبالنسبةالشأنهوكمالباهيا،بالنسبةالباطنية"الحياةأما،معروفشيء

والله"الإنسانبينالعلاقةنظريةالجوهرفيهي،والمسيحيةالإسلاموصوفية

أنهورغم.ثانويةأهميةإلاكتاباتهفيالخالصةللأخلاقيكرسولا.شوراقي.أ

بالصوفيةماحدإلىتأثرفكرهأنإلا،معهمقارنتهيمكنالذيالغزاليعلىسابق

المسلمين.

أحمدابنمحمدالريحاقأبو،البيروني

فلكي،رياضياتكعالماشتهر،الوسيطالعصرفيالإسلامعلماءأكبرمن

أوزبكستان)خوارزمبضواحيبجوارم739هـ/362عامولد.معادنوعالم

لهوسمحتالهند،إلىالمغامرةحياةقادته.الصناعمنفقيرةعائلةفيحاليا(

يلمأنيستطعلملكنه،الهنديالفكرعلىمهمباطلاعبالسنسكريتيةمعرفته

،أخرىمواضيعبينمن،البيروني"يعرضالهند"كتابكتابهفي.تعقيدهبكل

كمسلم.نضرهوجهةمنفهمهاكماالبلدلهذاوالفلسفيةالدينيةالمعتقدات

هنديةمفاهيملاستعراضالإسلامياللاهوتمفاهيماستخدامإلىيميلوهو

العقليةفعلردعلىالأولالطرازمنمثالبهذاوهوعنها.جدابعيدةأنهارغم

اللغةحيث،علميةالجدروحهفإنآخرجانبمن.الهنديالفكرتجاهالغربية

التيالسانسكريتيةاللغةبشدةينضقدجعلته،الوحيدةالعلملغةهيالرياضية

البيرونيرفض.للواقعملاحظةهيمماأكثرللأساطيرحاملةبكلماتتزخر

هيوالتي،صوفيةوتصوراتقيمتحتلعندماخصوصاالتصوفأشكالكل

،م20501!هـ/حواليتوفي.الموضوعيةالمعرفةميادين،لهبالنسجةأسطورية

بغزنة.ربما

البسطامييزيدآبو

وبهابخراسانبسطاممدينةفيحياتهأمضى،الإسلامصوفيةأغرب!ن

أقوالهولكنشيئايؤلفلم(.م874أو)837للهجرة261أو74يرعامتوفي

صوفياالتصوففيشيخهكان.حولهكانوامنطرفمنونقلتجمعتحكمه

كتابهفيأول.+ص!،34يقولكمالكن،السنديعليأبووهو،العربيةللغةجاهلا

نأالمؤكدمنليس":167.ص،الأولالجزء،الثانيةالطبعة،الإسلامموسوعة
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جدحسلهكانوقد".الرجلهذاخلالمنهنديةتأثيراتتلقىالبسطامي

الحجبكليسقطكينفسهمجاهدةعنيكفولم،الإلهيبالجلالمتقدم

يشكلمافإنلهبالنسبة".نفسيحداد"كنتيقولكان.اللهعنتفصلهالتي

العالم،عنالانقطاعكذلكبلفقطالعالمهوليساللهعنالإنسانيفصلعائقا

انسلخت"روحهأفنىقدأنهاعتقدعندما.الصوفيةالأحوالكلوعموما،الذكر

مثلشطحاتخلالمنتحولهعنعبرجلدها"،منالحيةتنسلخكمانفسيمن

رأيت،المحفوظاللوحأنا،الكرسيأنا،العرش"أنا"شأنيأعظمما!لزسبحاني

كما.الكعبةحوليطوفالذيهوالحاجأنحينفي"،حوليتطوفالكعبة

سرهعنبعيداالمؤمنينخلالهامناللهيضعحيلةإلاليستالجنةأنيرىكان

وهما.إلاليساللهغيرماوكل،اللهعنأبعدهامانعماعليهميغدقأنهحيثمن

،الأولالفصلباريس!،،مسيحيةغيربلادفيصوفيةتجارب،.غارديهلأنضر

.-013ا15ص.،"الخواءومجاهدة"البسطامي،الثالثالجزء

كاه3!ول،ولحولء3فونتوربونالقديسا

المدرسةممثليأبرزمن،سيرافيدينعالمالتوسكاني،فيدانزاجون

"طريقمؤلفاتهآخرمنواحدةوتعبر.عشرالثالثالقرنخلالالفرنسيسكانية

رؤيافيالملائكةأوالساروفيمبخصوص.تفكيرهجوهرعن"اللهإلىالفكر

للإشراقاترمزاتكونأنيمكنالستة"الأجنحة:بونافونتوريكتب2،6إشعياء

،وطرقدرجاتخلالمن،الروحتصبحوبفضلهاالنضرتلجمالتيالستة

الوجد.مشاعرعبرالمسيحيةالحكمةطمأنينةإلىالانتقاللتحقيقمستعدة

فيالمستالدرجاتإلىتشيرللملائكةالستةالأجخحةصورةفإنهنامن

إلاأمامهأحديقفلاالذياللهحتىوتقودبالمخلوقاتتبدأالتيالإشراقات

"ليسنفسهفوفارتقىإذاإلامغتبطايصبحأنيمكنهأحدلا."المصلوببواسطة

لقوةيحتاجالإنسانفإنذلكلأجل."القلبارتقاءفيولكنجسديارتقاءفي

تحدد،وهي،الستةالأجنحةمقابلهيملكاتست.الإلهيةالرحمةوهيعلوية

آثارنقتفيبفضلهما،والخيالالحواس:للهامعرفةفيدرجاتئلاث،ثنينااثنين

نقتفيوبفضلهماوالفكرالعقلثم،الذاتخارجالموجوداتالمخلوقاتفيالله

*ء9!أ(ولء+أ3للروحالرفيعوالحدالفطنةثم،اللهصورةذاتناوفيذاتناداخل
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لله.اهوالذيالمطلقبالخيرننعمكيأنفسنافوقنسمووبهما،بشرارةيشبهالذي

ولا.والفكرالنفس،الحساسةالروحإذنهيالإنسانيللكائنالثلاثالدرجات

بخضوعوالصلاةالدعاءخلالمنإلاللذاتالأخيرةالدرجةنبلغأنيمكننا

هيبلأشياء،مجردليستالمخلوقاتفإنهكذا.القلبمنتنبعوهي،وورع

الخالق.وحباللهتأملإلىنصلأنيمكنخلالهامنإشارات

الدقاقعليأبو

القشيريوحمشيخ،مسلمصوفي

الدارانيسليمانأبو

بالنسبة.بسوريةتأئيرهتركز.م083هـ/214سنةتوفي،مسلمصوفي

القلب.زينةهيالتيالإلهيةالأفضالتدرجعلىمبنيالصوفيالطريقفإنله

هيالتي"المقامات"بمذهبلاحقاسيسمىماوراءكانتهذهالنضروجهة

الصوفي.الارتقاءطرقعلىمعالم

!3!ول!-04حلاول3"اول3هغأ!*ه!ألمنحولاجيريوبالااديونيسيوس

أسقفكأوللاحقااعتبارهتم،بولسالقديسيدعلىالمسيحيةاعتنق

ألفهاالتيالكتاباتمنالكثيرنشرتمالسادسأوالخامسالقرنخلاللأثينا.

وأ"الطبقاتوهي.إليهونسبتباسمهالمحدثةالأفلاطونيةيعتنقونمسيحيون

كاهأس!أ،اس!!*عش!أ؟"لكنسيةالطبقاتاو"كاهأس!ا"حمم!أعخأ؟ححاش!3شالم"لسماويةاتبلمراا

لمؤلفاتااهذنتكاوقد."لصوفياتللاهوا"و"لإلهيةاءسمالأا"،)صأحءش!3أ،3"أ9ص!لا

العصرمفكريطرفمنمبهمةغالبارمزيةبلغةصنفتشروحاتموضوع

ولعل.العحموفيةالأفكارتشكلعلىعميقتأثيرلهاكانأنهكما،اللاتينيالوسيط

الموضوع.الشروحاتهذهأشهرمنالأكوينيتوماللقديسالإلهيةالأسماءشرح

نطباعاتلاامنبالتجردلشزيهاطريقحسبلروحيالارتقاءاهولفكراالهذلمركزيا

اللامعرفة"ظلمة"إلىالروحتصلحتىوالاستدلالات،الحميميةوالأفكارالحسية

وجودكلوفوقنوركلفوق"الإلهيةالظلمةمن"شعاععليهايشرقحيث
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جيرونمنسليمانبنعزرا

ببوركييرقربالقابالاعلمهالذيح!!13!)!داس!7+"االضريرإسحاقتلميذ

صنفوقدعشر،الثامنالقرنفيجيرونحلقةمعلميأحدعزراكان.لونيل

و"شرح"المعرفةشجرة"كسر:أخرىلمؤلفاتبالإضافةالأنشاد،لنشيدشرحا

الآيةويؤول،فكرهفيمركزياموقعاالعديممفهوميحتلالتلموذ".قصص

القفم؟"قكاقفؤؤأئنئوتجذ،أثنفمنالحكضة"أقاأيوبكتابمن282،

فكر،كليتوقفحيثالمكان"أيالفكر،عدم،العدممنتنبعالحكمةأنبمعنى

.شوليم،ج"نفسهالإلهيالفكرهوالفكرفيهيصبحالذيالمكانبالأحرىأو

اللهلأنبالعدماتصالابكونهاالديبيكوتفهميتمهكذا.274.ص،...أصول

يتماهىوهوبهالإلماميمكنلابشيءهناالأمريتعلق.بشريفكركلفوقيسمو

المرجع،)نفسالمهمالنصهذابترجمة.شوليمجقاموقد.الأولالسيفيراهمع

نأودعاءصلاةحالةفييوجدالذيالشخصعلىيجب":321(.032،ص

فيكلماتهيتلقىأنهلووكما،ويربيهيعلمه،يكلمهاللهكانلوكمالنفسهينضر

لامتناهية،للبشريعلمهاالتيالكلماتكلأنذهنهإلىوليتبادروارتعاد.خشوع

ولاتتوقفتبلغهوعندما،الأصلموطنحتىويرتقيينتشرالبشريالفكرلكن

بفكرهميرتقونالقدامىالحاسيديمكانلهذا..أكثر.ترتقيأنبإمكانهايعود

ومنالصلاةوكلماتلوصاياتأملاتهمفيويشيرونالأصلموطنيبلغواحتى

ويختمالفكر"عدممجالبركةوتشملهاالكلماتتمتلىءالإشارةهذهخلال

حسبإيجابيتأثيرلهالإلهيةبالحكمةالإنسانيالفكر"التحام:قائلاشوليم

.322.ص،المرجعنفسواحدا"يصبحانالاثنينأنوهو،عزرا

حامدأبوالغزالي

خلالالمشرقفيعاش،المسلمينوالصوفيةالإلهياتعلماءأكبرمن

بكتابهعرفوقد.(م1111هـ/505-م5801هـ/)045عشرالحاديالقرن

الله،عنالبحثطريقفيمكاناللشكيجعلحيث"الضلالمن"المنقذ

نأكماوتحكمهالعقلانيالفكرتتجاوزالتيالحدسملكةعنيكشفوحيث

.كماالصوفيةالمعرفةأساسهيالملكةهذه.الحسيالإدراكيحكمالعقل

قاموقد.للتصوفالرابمجزءهخصصوالذي"الدينعلومدإحياءألف
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الفلاسفة""مقصدمؤلفهفيسينابابنالمتأثرينالفلاسفةمذهببعرضأيضا

فإنالإلهياتعلميخصفيما".الفلاسفة"تهافتكتابهفيبالنقدوخصه

وهو،الأشعريالمذهبلأفكارالموافقالوسطيةمذهببصياغةقامالغزالي

الحرفيةفيوإفراطاالمعتزلةعندالعقلانيةفيإفراطايعتبركانمابينوسط

.القرآنفيدثهالمجسدةللعباراتالمجازيالتفسيريرفضونكانوامنعند

كذلكننسىولاالاعتقاد".في"الاقتصادسماهكتاباالشأنبهذاصنفوقد

الباطنية.مذهببشدةهاجمقدأنه

منصورأبوحسين،الحلاج

اعتنقوقد،زرادشتيةعائلةمنم858هـ/244حواليإيرانبجنوبولد

شيخعندمريداوأصبحالصوفيةللحياةشبابهمنذالحلاجانجذب.الإسلامأبوه

واتصلبغدادذلكبعددخلثم،التستريسهلوهو،الصوفيةشيوخمنكبير

لكسبوالوعظالدعوةمارس.598سنةالحرامللبيتحج.الصوفيةمنبالكئير

.بالسر""البوحيرفضونالذي!تالصوفيةعداوةلهجلبمما،المؤمنينكلأرواح

يقر،لمكةالحجيلغيأندون،والذيالروحيالحجعنبفكرتهالاستنكارأثار

العشقمفهومنشرعلىوعملعممفاقدأخرىجهةمن.الصوفيةالكعبةفكرة

منأيضاوهو.الحبهوىعنللتعبيرالغزلشعرفييستعملكانالذي

الصوفيمناللهيجعل.ماسينيونلويتعبيرحمسبالشهودوحدةممثليأكبر

كلمةهوالذي،القرآنيطرح.بوحدانيتهالناسليشهدوالحيةالمتحررةوسيلته

الشاهدهوالذيالناسوتمخاطبا"اللهإلاإله"لاالتوحيدصيغة،الأبديةالله

وأبشفاههمالشهادةبهذهينطقونالذينالبشرلكن.اللهوحدانيةعلىالأول

يعيشىالذيالصوفيأما.النقصيعتريهمشهوداإلاليسوايتدبرونهاالذينحتى

فهولئه"،الجوهري"العشقماسينيونيقولكماأو،العشقويحركهالوجد

لأنهحقعنبهاويشهدالتوحيدكلمةيتلقىالذيالأولالناسوتفيبالثهيتحد

تين!للحبستعرضأنبعد".الحق"أناالشهيرةشطحتههنامنمعها:يتماهى

قطعتثموصلبأطرافهوقطعتجلد،بالموتعليهحكمطويلةمحاكمةوبعد

.م229عامدجلةبنهرالرمادإلقاءوتمجسدهإحراقتم.أسهى
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عليبنحسين

أنهكما،طالبأبيابنعليوالخليفةفاطمةوابنمحمدالرسولخفيد

عامكربلاءمعركةفيقتل.الحسنوأخيهأبيهبعدالشيعةعندالثالثالإمام

ضدثورتهفيمناصرتهلعدمبالذنبأحسواالذين،أنصارهمقا.م086هـ/61

شهيدا،بصفتهللحسينالشيعةوينضر"."التوابينجماعةبتأسيس،الأمويين

الجماعةهذهمفكريجعلتتأملموضوعشكلوحشيةبطريقةموتهأنكما

المنحىذاتالأحاديثمنالكثيرللحسيننسبشا.المعاناةومعنىقيمةيتدبرون

والديني.الأخلاقي

عباسابن

ولد.القرآنيالتفسيرومؤسسالمسلمينالأولالرعيلعلماءأكبرأحد

أغلبمرجعيةويعتبر.م687هـ/68سنةوتوفيالهجرةقبلسنواتثلاث

القرآنمفسري

العربيابن

يتمم.هـ/023845م-أهـ/05.767الكوفةمدرسةمنلغويفقيه

العربلسانمنضور:لابنالكبيرالقاموسفيغالبابهالاستشهاد

عرييابنالدينمحيي

هـ/056سنةبمورسية.ولدالأكبربالشيخيلقب،الإسلامصوفيةأهمأحد

نأورغم.م0124هـ/638سنةبدهشق،توفيبهوعاشللشرقسافر.م1165

أنهإلا،الغنوصيةللأنساقوحتىبلالمحدثةللأفلاطونيةكثيرايدينمذهبه

فكرةعلىمبنيةللعالمرؤيةمذهبهويشكل.للقرآنالرمزيالتأويلعلىيرتكز

جوهرأما،الإلهيةالأسماءصورةعلىومخلوقإلهيتجلهوموجودكلأن

يتجلىالثهفإنوصفاتهأسماءهخلالمنلكن.المطلقةوحدتهفيخفيافيبقىالله

مادةمنمركبةطبيعةمخلوقولكل.قدرهخلقلكليعطيالذيالحقبصفة

بذلكفتكون،وقيمتهامعناهايمنحهاالذينورهبإشراقيشملهااللهلكن،وشكل

موجود.كلفيالعميقةالدلالةهذه""الملاكبعربيابنويسمي.دئهمجلى
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هوذاك،اللهعنتعبرالتيالملائكةكلمعاتحادفي،ملاكهالإنسانيجدأن

الله.فيوالسفراللهإلىالسفرمنالهدف

عطاءابن

المخلصينالحلاجأتباعمن،مالتاسعهـ/الثالثالقرنمنمسلمصوفي

بالنسبةالعقل.م229هـ/903سنةتوفي.محاكمتهخلاللصالحهشهدوقد

يعرفهوالله.الربوبيةمنللاقترابعليهنعولأنيمكنناولا،اللهلعبادةوسيلةله

بالنسبةأما،وصفاتهبكلمتهالخاصةلأرواحنفسهيعرفلكنه،الخلاقةبصنعته

الحبصوفيةمن،كالحلاجعطاء،ابنويعتبر.بنفسهنفسهيعرففإنهللأنبياء

والعشق.

باجةابن

تعتبر.معشرالثانيهـ/6القرنفيعاشإسبانيا،منشهيرفيلسوف

الإنسانعلىيجبأنهيعتقد.مؤلفاتهأهممنالمتوحد"وتدبيرالإتصال"رسالة

يعقلعندمايبلغهاالتيالسؤددلمرتبةيسموحتىالناقصةالمجتمعاتيعتزلأن

الإسلامية،الفلسفةكلفيدينيةالأقلفلسفتهتعتبر.داخلهالمعقولالبعدالفكر

للإنسانيمكنالتيالسعادةحولأفكارهلكن.الصوفيةبانتقادنفسههوقاموقد

للمؤمن.بالنسبةروحيامنحىتأخذأنيمكنيبلغهاأن

داوودابن

علىعرف(للنصوصالظاهريالمعنىعنديتوقف)أيظاهريفقيه

الذي،الأولالجزء".الزهرة"كتاب:الحبفيألفهالذيبكتابهالخصوص

مجموعةلتبيانالشاعرخلالهامنيهدفأشعارمجموعةهواطللأ*،نيكلنشره

منعليهميجبوماالمحبينوسيكولوجيةتصرفات،بالحبمرتبطةمواضيع

صفوففيحادةفعلردودأثارلكنه،دينيطابمأيللكتابليس.واجبات

ردةبصببأهميةيكتسيفهوالوثائقيةقيمتهعنفضلا.قرءوهالذينالمؤمنين

الحبنظريةمؤسسيأحدداوودابنفيماسينيونلوييرى.هذهالفعل

.الحلاجعندالحبلمذهبنقيضةرؤيةيطرحكيبهاستعانقد،العذري
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حجلةأبيابن

الشرقإلىسافرم1325هـ/725سنةبتلمسانولدعربيوكاتبشاعر

صوفيةلزاويةشيخاأصبححيثودمشقالقاهرةإلىرحل،الحجفريضةوأدى

قصائدألف.صوفيةمؤلفاتبتأليفخصيصايهتململكنه.القاهرةبضواحي

يستعملحيث"الصبابة"ديواننشرتالتيكتبهأهم.منالرسولمدحفي

"ديوانفيعربيابنمثلومعاصرينسابقينكتابمنيستقيهاوأفكارانصوصا

داوود.وابن"العاشقين

الجوزيابن

السلفتباعأأنصارمن،متعددةمجالاتفيكتباصنفحنفيومشرعفقيه

عنمهماكتاباألف.م1116هـ/051عامببغدادولد.وواعظمؤرخ،الصالح

ويدحضالصوفيةالخصوصعلىينتقدحيث"إبليس"تلبيس:والهرطقةالبدع

ببغداد.م0012هـ/795سنةتوفيالحلا!.أفكار

الأسديمطيرابن

حياته.عنالكثيرنعرفلا.مالثامنهـ/الثانيالقرنمنعربيشاعر

وصلتناالتينصوصهبعض.باليمنومكثالعربيةالجزيرةإلىسافرأنهيعتقد

القدامى.بأسلوبالحبمواضيعتعالجمنه

عيينةابنسفيان

.م814هـ/أفى8معاتوفي.الحجازمدرسةفقهاءومنلسنةاالسلفيينكبارمن

الأعمىإسحاق

قدامىأهممن.1236أو1232سنةحواليوتوفي1165عامحواليولد

العضيم:آ!!3-عة"3،)ناهور-ساجيبتلقيبهتم.القاباليالتصوفممثلي

فيوكانبفرنسابناربونأوببوركييروعاشالقاباليينمنعائلةفيولد.بالنور

.أفكارهوتطويربنشرأتباعهقامعظيما،تأثيرهكان.البروفانسيالقابالمركز

خطأ،إليهن!سبالذي"الباهر"كتابتذكرالمعلمهذاكتاباتمنمقاطعبعض
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عنسابقةعناصرالكتابهذافينجدصحيحا.مرجعاآنذاكيعتبركانولكنه

فيقواهيدخلالذي"الإله،الغنوصيةإلههوالباهرفإلهعشر.الثانيالقرن

شوليمجموجود".كلوينموينبعحيثمن،للعوالمالكونيةالشجرةنسيج

سيقومالأفكار،هذهمستلهما.بركةامتلاءهإلهوهوص.77...-أصول

واضح.رمزيمنحىذيتلقينيأولأأأ،كاأ4ول5مساريمذهببصياغةإسحاق

سميلذادافيد،رابيوجدهرابدلأبيهقبلمنتجلىكمالهتجلىقدإيليأنيقال

كلعلىإسحاقهيمن.القابالامبادئلقنهمنهوإيليأنويعتقد.الثالثبإيلي

مارسوقدغامض!،أسلوبهأنبيد.مارسهالذيالدائموالتأثيربسلطتهمعاصريه

وصلاةدعاءحياةفإنالوسطهذا"في.شوليمجيكتبالدعاء"."معلممهمة

منلإسحاقالمفصلةالتعاليمعلىالمحافظةوتمتالكاوانا،بمذهبتقترنقوية

.272.ص،المرجعنفس"الصلواتبعضءةقراخلالالتأولأجل

البرصويحقيإسماعيل

بالإضافةعربيابنبتصوفكثيراتأثر،تركيةأصولمن،للقرآنمفسر

.م1715هـ/ا127عامتوفي.الفارسيينوالشعرللفكر

سيناابن

بالأفلاطونيةمذهبهتأثر،الإسلامفلاسفةأكبرومنالفارابيأتباعمن

وتنبع.للممكناتالوجوديمنحمنوهوالوجودالواجبهوعندهالله.المحدثة

الأفلاكمعقولاتخلالمن،ينتهيمتراتبسلمخلالعنمنهالموجودات

عقلأيمنهينبعلاالذيالفعالأوالصاحالحقلإلى،ملائكةالمسماةالسماوية

الأشكالمنبدءاشكلها،التحتقمريالعالمفيالماديةللموجوداتيمنحلكنه

الصاخالعقلنوريتلقىأنالإنسانبإمكان.البشريالشكلإلىالأساسية

إذنسيناابنمذهبينفتح.القرآنعنهايتحدثالتيالثهإلىبالعودةويسمو

.غارديه:لكتابإلىالشأنبهذانرجعأنبإمكاننا.التصوفمننمطعلى

سنةببخارىبأفشاناسيناابنولد5191.،باريسسينا"،لابنالديني"الفكر

.هـبهمذانا370هـ/428سنةوتوفي،م089هـ/037
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أناطولييعقوب،جاكوب

الجماعةوسطعشرالثالثالقرنفيعاشيهوديوفيلسوفواعظ،طبيب

الإمبراطوربصداقةحضيحيثبإيطاليابنابوليمكثبناربون.اليهودية

ابنمؤلفاتخصوصا،العبريةإلىعربيةكتببترجمةقام.الثانيفريديريك

إلىالإشارةتجبللتلاميذ"."توجيهاتكتابهفيوعضاتهخطبهجمعترشد.

الحبانهذانله،البشروحبيحبونهلمناللهحبفكرةحولالمتمحورمذهبه

للروحالخاضعةالروحملكاتبكلاللهعننبحثأنعلينايجب.متلازمان

والأوامربالمبادئالالتزاميجبعليهنعثركيلكن.القلباسمهيالتيالعقلية

بحثت:"الأنشادنشيدفيالمحبيقولىلهذا.البحثبهذاوتأمرتحضالتي

التأويلحسب""ناراالتوراةوتسمى."أجدهوليمث"بحثت"روحيتحبهعمن

فهي،بالفعل،".الزلثتقولكتار،كلقميهكذا"أتثشث:لإرمياالحاخامي

هو"الإيمانو،الإيمانعلىتحافظالطاعة."اللهحبعلىالطبيعيةالحمية"تحمل

دته.عقليحبإلىإذنيقودللإيمانالفكريالتصورهذا."الراسخةالحقيقة

الجلالين

الذي،تلميذهوأتمهالمحليالدينجلالبدأهالذيالقرآنتفسيربهمايراد

م1455هـ/984منعاشالذيالسيوطيالدينجلال،عدةمجالاتفيألف

نفسهالقرآنيالنصفييدرجبتفسيرأبديالأمريتعلق.م5015هـ/119حتى

بعضمعنىلتحديدخصوصامفيدتفسيروهو.لفهمهالضروريةالتفسيرات

.الكلمات

ول!ءأ،8،8،3ء4!اكأه،حكروادولاجانسان

جماعةفيدخل،1542معابفونتيفيروسولدألفاريسر،إيييبيسدينخوا

شارك.1567سنةقساترسيمهوتمسالامنكجامعةارتاد،1563معا3الكارمل

عاشالذيإيلي،النبيثالمنانطا،قاعرالثانيالقرنخلالتأسمتكاثوليكيةتأمليةرهبانيةجماعة7-

من.والصوموالصلاةالصصتعلىمبنيالكارمليالسلوكأنحيث،بفلطينالكارملبجبلناسكا

علىبالتركيزالطائفةبتجديدقامااللذانكروالادوجانوسانالافيليةتيريزنجدالكارملضخصياتأهم

المترجم.الباطنيةالخغيةالروحيةوالحياةالروحيالفقر
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".الحفاة"الكارمأديرةتأسيسإلىأدىالذيالإصلاحفيتريزاالقديسةمع

شاعرنفسهالوقتوفيالكاثوليكيينالصوفيةأكبرومن،الكنيسةمنضريمن

بشرحهانفسههويقومشعريةدواوينعنعبارةالأساسيةمؤلفاته.مرهف

شعلة،لمظلمةاالليلة،أ"ولثهح4س!لااشالالمأعأ"ث!الروحيلنشيداأشهرهامن.نثرا

تأملاته.فيكبيردورالأنشادلنشيدكانوقد7.أس!67،"ءولوللاهث!"34الحب

ولقيمة(المظلمةالليلة)صورةوالروحالأحاسيسلتطهيربالغةأهميةيعطيكما

1915.سنةتوفي.الصوفيالإتحادنحوالترقيفيثه*6،4النادا"الاشيء"

الكريم()عبدالجيليأوالجيلاني

سيطبعلتأثيرتعرضأنهالبعضيضنحيثللهندسافربغداد،منأصله

003011"9،ءأ،أ3ء3144)ولأ!5الإسلامفلسفةكتابهفي.للتصوفمفهومه

الجيلانيكتابفيالكاملالإنسانصورةهورتن!اكسيقرب،2491،ميونيخ

المطلقوالإنسانالإسكندريفيلونعندالصورةنفسمن"الكامل"الإنسان

أنضرالماهايانا،فبسفةحسببوذاشخصيةمنأيضالكنالصفا،إخوانعند

تفكيرلخطينتميفالجيلانيواعتباطيا،سطحياهذايبدو.347-348.صلود،

الخلق.لكلالمعنىيمنحمنوهوالبشريةنموذجهوالكاملالإنسان.عربيابن

إلىيأتيماكلوفيهبهالذي"المحمديالنور"عربيابنيسميهلماإسقاطوهو

.م1428هـ/832عامالجيلانيمات.إلهياتجليايصبحالوجود

ول؟!4ول!طول!3احولألأغا!أ،هليفيصمويلبنيهودا

بقوانينشعرهطغ8501.سنةبطوليدولد،ييوديوشاعرفيلسوف

إياهألهمتهالتي"صهيون"أناشيدفيشخصيامنحىويتخذ،الإسبانيةالمدرسة

ماتلكنه،للقدسويحجإسبانيايغادرأنقرر.فلسطينإلىالهجرةفيرغبته

باللغة(المحتقرةالديانةعن)دفاعالكوزاريكتابألف.1141عامالطريقفي

تأئيرالكتابلهذاوكان،تيبونبنيهوداالعبريةإلىوترجمه0113سنةالعربية

اليمهردية،اءتنقالذيالخازاروملكيهودقيعالمبينحواراالكاتبيتخيل.كبير

ديانةخلالمنإلاواللهالإنسانبينحقيقيلاتصالوجودلاأنهكيفويعلم

الشعوبكلفإنأطروحته"حسب.المنزلةالشريعةبطقوسالمرتبطةإسرائيل
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التاريخ،خلال،عليهيفرضمما،القلبمكانإسرائيلفيهايحتلبنيةمعاتشكل

بمذهبههليفييهودااشتهر.88.ص.،.أصول،شوليمج".خاصةواجبات

فيهوالذي"الإلهي"الأمرهذاتحتويآدمروحكانت":الإلهي"الأمرفي

الإلهي،الحب.فاجدا،ج".إنسانيواستعدادالطبيعةتتجاوز"هبةنفسهالآن

وهو،اليهوديالشعبإلىالأولالإنسانمنانتقلتالنبويةالهبة.201.ص

يلهمهاأعمالخلالمنإلاامتلاكهايمكنلالكن،اختارهملمنالإلهيللحبتجل

الحب،،الخوف:ثلاثحالاتبينتوازناالشريعةوتحقق.لإلههالمختارحب

الحيةالصلاةأنكما،ربهمنيقتربأنالوفيللإنسانيمكنخلالهامن.والفرح

".نحويقادماوجدتكنحوكاتجهت"حينما:بالتهلقاء

الجنيد

هـ/892سنةببغدادتوفينيهاوند،ولد،الهجريالثالثالقرنمنصوفي

اللهيحصلحيثالميثاقفكرةعلىمذهبهيعتمد.الحلاجشيخوهو،اوم5

بالمقابل.للبشريةالأساسيحبهعنتعبيرايعتبرمما،بربويتهالبشراعترافعلى

وهولها،ويمثلالثهبإرادةيرضىأن،شيءكلمنبتجرده،الإنسانعلىيجب

بمعنىالأصلإلىالعودةتتحققهكذابالمذكور"."الفناءبالجنيديسميهما

منالبدلعلىالمحبوبصفات"دخولهوالحبفإنالجنيدحسب.الميثاق

الصوفي.الإتحادمعنىهووهذا.أناواتيترجمة-"المحبصفات

محمدابنعلي،الجرجاني

فيكتب.م1413لأهـ/ا6سنةبشيرازتوفي،م9133هـ/074سنةبإيرانولد

."التعاريفكتاب"وألف،الفلسفيتللاهوافيكتببشرحمقاكما،لنحووالمنطقا

أشخينازيسلومونبنإسحاقلوريا،

هـ)ول3أ!أ(5ثهء!30!اهولهوليهـ3ططغ!ولآسؤ)

منبالقدسولد.1572()1534-الجديدةالقابالامؤسس،يهوديصوفي

عشرةالسابعةيبلغلم.أبيهموتبعدمصرإلىطفولتهفيورحلألمانيينأبوين

كرسذلاثومنذصوفيمخطوطعلىاحللع،الحاخاميبالأدبملماأصبححتى
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ككتابكتبايدرسوهووالوحدةالخلوةفيسنواتستعاش.للتأملحياته

بفلسطينبصفداستقر0157سنةحواليوالزهد.التقشفومارسالزوهار،

لكنه.كثرأتباعبهأحاطماوسرعان،بالشرقالقاباليللفكرمركزاكانتوالتي

تحكمالتيهي،جدليةحركةتشكل،مفاهيمثلاثة.1572سنةبالطاعونمات

للوريا:والصوفيالكوسمولوجيالنسق

كانلوريا"حسب."الله"تراجعهوالذي(تراجع،انقباض)مالسيمسو-أ

الفضاءمننوع،نفسهداخلمنطقةعنبتخليهللعالممكانايجعلأنملزماالله

.شوليم،ج."والوحيالخلقعمليةخلالمنإليهعادثممنهانسحبالصوفي

.278..ص..الكبرىالمذاهب

الذيالإلهيللنورأولامظهراإلا"،كدمونمالآدا،الأصليالإنسانوليس

الشكلفإنهلذا...للتسيمتسومالأولالفضاءفي-صوفالإنجوهرمنينبع

".التسيمتسومبعدفيهتتجلىالألوهيةبدأتالذيسمواوالأكثرالأول

وتيشبيشوليمحسب.تأويلهايصعبفكرةوهي.الأوعيةانكسارفكرة-2

تسمىشربقوىممتزجة،الأوعيةانكسارقبل،السيفيروتأنواركانتفقد

الهدفوتصفيةتطهيرطريقةموالأوعيةانكسار"القشرة".أو"القوقعة"

وكيانحقيقيوجودالشرلسلطةيصبح"كيالقواقعهذهمنالتخلصمنها

.الخاصعالمهفيالشرظهرهكذا.284.ص،المرجعنفس"،منفصل

وقدسيةالإنسانمجهودخلالمنالثهوحدةتشكيلإعادةأوالتيكون-3

حياته.

ء،،ا!ول،3!ولءناإيكارالمعلم

لجماعةاننكمم0126،حواليغوتاقربولدبرينانيا.التصوفأكبرمعلمي

دراساتهأنهىحيثجاكالقديسبديروأقامباريسإلىارتحل،الدومينيكان

4013سنةأصبحثم2013،سنةإلا"معلم"درجةعلىيحصللم.اللاهوتية

بستراسبورغ،أستاذااشتغل1322و1314سنةبين.بالسكسالأبرشيةأسقف

أفكارهأنغير.كواعظبالمانياصيتهانتشركمابكلونيا،أستاذمساعدأصبحثمو
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أسقفأمامللمثولواضطربالهرطقةاتهم،شبهةموضعأصبحتالصوفية

محاكمتهافتتحت.والعشرينالثانييوحناالبابالمؤازرةلجأ.1327سنةكولونيا

إليهتنسبالتيالأخطاءضدنفسهعنللدفاعتقدمحيثبأفينيون1327عام

قرارصدرأ932عامو1328،سنةتوفيلكنه.فكرهحقيقةعنتعبرلاوالتي

اتهامهتمأنهمؤخراأبانتالكتاباتبعض.أفكارهمنوعشرينئمانبإدانةبابوي

لفكرهالأرثوذكسيالطابمعلىشاهدةالاعتبارإليهوتعيدالوجود،بوحدةخطأ

نأكما.أوغسطينوالقديصبولسالقديسكتاباتعلىأساسايعتمدالذي

أيضاتأثرلكنه.الأكوينيطوماالقديسلاهوتمعتشابهأوجهيظهرلاهوته

.المنحولالأريوباجيدونيصوأفلوطينبفكر

ثط!*أول!!4ةهول(!53)ول!*ط!كانحمانبنموسى،نحمانيد

أتباعمن.0127سنةتوفي4911،عامبجيرونولداسبانييهوديمفكر

التلموذيالأدبأعمدةمنالوسيطالعصرخلالوكان،الأعمىإسحاق

لكاتالونيا.الأكبرالحاحخام،لفلسطينهجرتهحتىكان،وقدوالقابالا.

العلوية،الأفلاكفيوطنهانحوالعوالمخلالمنالروحترقيبوصفقام

أدخلحيثللتوراةتفسيراصنفالقابالا.مصطلحاتذلكفيمستعملا

للتفسيرموضوعابدورهالتفسيرهذاوأصبح،القاباليةالتفسيراتمنالكثير

الطابمحولشككل،جدالموضعتكنلم،التيسلطتهأزاحتوقد.والشرح

".لليهوديةالحقيقي"السرأنهاأساسعلىطرحهاالتيلأفكارهالأرثودوكسي

الأوساطفيللقابالاالقديمةالقيمترسيخفيساهم704..ص..أصول،شوليم

مساريتقليدمنينبعالذي،الرمزيأسلوبهويختلف.الرسميةالحاخامية

شكلفيفلسفيةأفكارايقدمالذيالمجازيالأسلوبعن"السر"،بيسمى

نحمانيديرىلا.ميمونابنفكرعنيتميزففكرهالخصوصبهذا.دينيةمفاهيم

فيالتجلياتوشكبلااليهوديتوحيدهفيهوكمااللهوحدةبينتناقضأي

مجدخلالهامنيظهرالتيالوجوهمنوجهعنمنهاكليعبرواليالسيفيروت

الشيخينا.،الإلهيالحضورفيحتىالله

262

http://www.al-maktabeh.com



نوري

هوفكرهيميزما.م709هـ/592سنةتوفيبغدادمدرسةمنمسلمصوفي

حدفيالمعاناةلحبيميلكانأنهلدرجةوالمعاناةالحببينالعلاقةعلىتأكيده

متيم.عشقعنالوجودأعماقفيتنشأكشعلةالوجدوصفذاتها.

الرزاقعبدآوالقاشي،القاشاني

نعرفلاعنها،ودافعمعلمهأفكارعرض،عربيابنمدرسةمنصوفي

نذكركثيرةكتاباتله.م9132هـ/073سنةتوفييكونقد.حياتهعنالكثير

الشيخمنظورمنتفسير،وهو"القرآن"وتأويلات"الصوفية"اصطلاحاتمنها

الحرفي.المعنىوراءالخفيةللرموزالأكبر،

القرطبيمحمداللهعبدأبو

وقدالتفسير،بقضاياواضحعلملهكان.قرطبةمنللقرآنشهيرمفسر

الأحكامبتحديدويهتمبالأحاديثيستعين،اللغويالتفسيرعلىكثيرااعتمد

.م1273هـ/671سنةمصربصعيدبالمنيةوماتللشرقسافر.الفقهية

القشيري

مختلففيهايتناولرسالةألف.م9460/7401سنةتوفي،مسلمصوفي

منبالكثيرفيهايستشهدكما،القرآنمنتأصيلهامحاولاال!وفيةأحوال

للعقيدةالتصوفموافقةلإثباتيسعىأنهكما.والصالحينالصوفيةكتابات

الكثبالرسالةهذهمناقتبسناوقد.الأشعريلللاهوتوبالخصوصالإسلامية

.الإستشهاداتمن

ول!!!!4ث!اء18!ثه!4جاماليالرابان

دعاءألف.والثانيالأولالميلاديالقرنبينماعاشيهوديوحبرعالم

عالموراء،يرىكان.السيفيروتمختلففيبوحدتهاللهإلىيتوجهشهيرا

الحقة.الحياةعالم،والعقلوالروحالطبيعة
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العدويةرابعة

كانت.الخالصبالحبتغنت،للإسلامالأولىالعصورمنشهيرةصوفية

فيالعالمعنمنعزلةعاشت،للتأملحياتهاتكرسأنقبلنايوعازفةمغنية

.م108اهـ/85سنةتوفيتحيثالبصرة

الرازيفخرالدين

عامطهرانقرببريولد،للقرآنومفسرفقيه،وفيلسوفلاهوتعالم

الفكرتاريخفيواكتمالااطلاعاالأكثرالشخصياتمن.مهـ/5439114

جعلتهللفلسفةممارستهلكن.الغزاليأتباعمنأشعريلاهوتي،الإسلامي

عنأخذهماخلالمنمتناغماتركيبايصيغأنواستطاعسينا،ابننحويتجه

كليتناول"،الغيب"مفاتيح،للقرآنتفسيرهفي.المتعارضينالمعلمينهذين

كما.والتاريخيالشرعي،اللاهوتي،اللغويالجانب:للآياتالممكنةالأوجه

.م9012هـ/606سنةتوفي.الصوفيةنضرلوجهاتكبيرةأهميةأفردأنه

السراجحسينابنأحمدابنجعفر

"مصارعسماهالحبعنديواناألف.م2601هـ/417سنةببغدادولد

سنةببغدادتوفي.لاحقوهمنهواقتبسسابقيهمنكثيرااقتبس".العشاق

هـ.اهاث!هـ/5لأ5

ول1033أحة،ول،هنريسوزو"لمغتبص!ا

لكولونيا.العامةالجامعةتوليرمعتادار،0013أو5912سنةبكونستانسولد

الوضوحوبنفسإيكاركالمعلمالتجريديالحماسبنفسيكنلمدومينيكي

يعبرأنمنمكنهمماالمشاعر،وعمقرقةبفضلتجاوزهمالكنهلتولر.التربوي

خلالمن،وإيمالرتالأكوينيتوماوالقديسبرنارالقديس،معلميهأفكارعن

يستلزمالذي"الأول"التحولعنسوزويتحدث.بالحياةينبضأسلوب

.مخلوقهوماكلعنوتجردا"،واعتدال"بحذرالمجاهدة،والصمتالخلوة

المزجم.147،المنهل.القدي!ينرتبةدونرتبةوفيالأبسارمنأنهالكنبسةأقرتالأمواتمنشخص!
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إلىترشدالعذراءمريمأنكما،المسيحأسراربتأملفيتحقق"الثاني"التحولأما

كل.معاناتهاللهابننشاركالعالمهذافيالمعاناةوتجعلنا.اللهإلىالمؤديةالطريق

التحقق،المخلوقشكلفقدان:الثلاثالكلماتهذهفيإيجازهيمكنشيء

الألوهية.داخلوالتحولالشكلهذاتجاوز،المسيحبشكل

،ءاول،3يوحنا)ول?،(تولير

المعلمأتباعمن1361.عاموتوفي0013،سنةحواليبستراسبورغولد

عملدومينيكيبكولونيا.العامةبالجامعةدراستهنهايةعلىأشرفالذيايكار

أحبة"لالمركزيةالشخصيةأصبح1343و9133سنةبينما.بستراسبورغواعضا

الجماعة.هذهمنمجموعةعلىليسهرستراسبورغإلى1346سنةعادثم."الله

القديسوأفكارالمحدثةلأفلاطونيةافكارأمنومتناسقاأصيلامزيجامذهبهيشكل

يشكلوالروحالحواستصفيةفيمذهبهأنكماتوما.والقديسأوغسطين

وعنالمحسوسمننتجردأنعلينايجبكروا:لادوجانسانلتعاليممقدمة

داخلمستوياتثلاثةتوليرعنيتحدث.المجاهدةممارسةخلالمنالذاتإرادة

مفتوحةسلبيةالروح""عمقيشكل.والروحي،الحقلي،المحسوس:الإنسان

اللامتناهي.إلىالتوجهإمكانيةللملكاتفتعطيالروحأما،الإلهيالفعلعلى

طريق،التصفيةطريق:مراحلبثلاثوتمرفواحدةالروحيالمعراجطريقأما

.الوحدةطريقثمالإشراق

أشكالكليرفضأنهكما.والاعتدالالخضوع،بالصدفتوليريوصي

القرنأواسطنشأت"التيالحرةالروح"إخوانطائفةحاربوقدالفريسية

سنةفيينامجمعطرفمنإدانتهاوتمالراينبلادفيخصوصاعشرالثالث

ألكمالمندرجةيبلغأنللإنسانيمكنأنهالطائفةهذهأتباعويعتقد1312.

ولاللصلاةلهحاجةفلاالمقاممذابلغوإذا،الخطيئةعنمعصومايصبحبحيث

إنسانيةطاعةبأيملزمغيرفهوأراد،مايستحلأنلجسدهفيمكن،للمجاهدة

النعيمعلىيحصلأنإذنللإنسانيمكن.الكنيسةلتعاليمبالامتثالملزموغير

مغتبطةبطبعهاعقليةطبيعةكلأنمثاماالدنياالحياةهذهفيالأخرويةوالغبطة

يظهرالمذاهبهذهضدتوليرمواقفخلالمن.والرحمةللنورلهاحاجةولا
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الذينالمخلصينايكارأتباعبينمنكانأنهإلىأخيرانشير.بوضوحموقفه

بالهرطقة.اتهموهمنضدعنهدافعوا

التوحيديحيانأبو

علىنعرفلاببغداد.العاشر/الرابمالقرنخلالالعربيالنثرأعمدةمن

بينمامولدهنيكوقد.بغداد(،واسط،شيراز،نيسابور)مولدهمكانالدقةوجه

.م8001هـ/004سنةبعدمتأخرةسنفيتوفي،م229-329هـ/032و031

السعيعنيتوقفلم.بالعراقعصرهفيالعربيةللثقافةانعكاساكتاباتهتشكل

آخرفي.وإخفاقاتنجاحاتلهوكانتالنفوذ،ذويبينمكانةعلىللحصول

نحوواتجهكتبهبإحراقفقام،والمجتمعالناسمنمشمئزموقفعنأبانحياته

الأدعيةمنمجموعةوهو"الإلهية"الإشاراتكتابفألف.الروحيةالقيمتامل

علىوتمسكالمعتزلةمنقريباكانفقدالإلهياتفيأما.عميقروحيبعدذات

قبلالجواهر،أنحينفيالوجوداتإلايخلقلااللهأنبأطروحةالخصوص

تبقىالوجودتتلقىعندماأنهابحيث،العدمحالفيلكنهيهيتوجد،أن

يمكنلاأنهالمذهبهذامنالتوحيدييستنتج.للضديةكقطبالمخلوقداخا

وعلى.الموجدوحدههوالذيبالئهكليةارتبطإذاإلاالوجوديدعيأنل!نسان

.مالعدنحويتجهفإنهالخاصوبجوهرهبنفسهيرتبطعندما،ذلكمنالعكس

تريزالأفيليةباسمالمعروفةسيبيداتيريزدي

ا!ولغلآخدء4ءححءح4!(4،ول131ثه)

وغسطيني.أديرفيونشأت1515سنةبأفيلاتولد.لمسيحيةافيةصوأكبرمن

بعد.صارمةليستالقواعدحيثالتجسدلكارملدخلتعشرةالثامنةسنفي

معالعلائقكليقطعلاالانضباطمننمطمعتتأقلمأناستطاعتأملهاخيبة

حولهاالراهباتتفهممعدورغمأنهإذ،1554سنةتحولتجربةعاشت.العالم

لمدةكانمرشدلأنوارتخضعتواضعهاجعلهالأخواتها.بالخطبةستتوجهفإنها

منوجعلت،اعترافقسيسمنأكثرلهاكانأنهكما.لليسوعيينعاماأسقفا

أنهاأبداتعتقدلملكنهاالرؤىمنالكثيرلهاكانتلحياتها.قاعدةالكاملةالطاعة
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الدعابةروحبصيرتها،نفسها،ضدصرامتها.التأمليةالحياةقمةأوهدفتشكل

منشيئاذلكينقصأندونماحقا،إنسانيةصوفيةمنهاجعلذلككللديها،

تجربتها.سمو

فهي،الآخرينخدمةهمتنسىإياهااللهحباهاالتيالأفضالتجعلهاولم

لحلتدخلتبلمسؤوليتهاتحتكناللواتيالراهباتودعمبإرشادتكتفلم

ورغم.العاميينأوالقساوسةتخصالتيالدنيويةأوالدينيةالوضعياتبعض

لادوجانمعبتنسيقالكارملبإصلاحقامتفقدعنيفةمقاومةواجهتأنها

فيإسبانيا،وجابتعديدةأديرةفي"الحفاةالكارم"قاعدةأحيتوقد.كروا

كتابفيهذهأنشطتهاتحكيو.جديدةأديرةلتأسيس،نوعكلمنمغامرات

دافيلا،تيريزمثل،يجمعأنصوفيأييستطعلم."الأسس"كتابوهو،ممتع

تجاربهايخصفيخصوصابالغةأهميةأعمالهاوتكتسي.والتأملالحملبين

كأخرىمؤلفاتإلىنشيرحياتها""كتابإلىبالإضافة.والتلقائيةالمباشرة

سنةتوفيت.الصوفيةالمنازلفيهتصفالذي"الروحوقصرالكمال"سبل

كمرجعأ621سنةعشرالخامسغريغواريدعلىترسيمهاوتمألباديرقيأ852

للكنيسة.روحي

الطوسيناصرالدين

شرحاكتب.م1273هـ/672سنةتوفي،شيعيإلهياتوعالمفيلسوف

ترجمتهفيكواشون.أ.مويوردسينا.لابنوالتنبيهاتالإشاراتلكتاب

.الشرحهذامنعديدةمقاطع5للإشاراتالفرنسة

ربيعةأبيعمرابن

الحضريللشعرممثلاكان.م971هـ/أ55سنةمات،مشهورعربيشاعر

نحوميوللهكانتكما.أبياتهأغلبهيكمابالمجونسمعتهوارتبطتوالغزل

بمكة.الحجفريضةتأديتهنأثناءنساءإغواءيحاولكانحيثوالفجورالتدنيس

للمشاعر.مثيرةبطريقةبهاتغنىحقيقيةحبتجربةعاشأنهيبدولكن

؟-أ!3أأس!ح7ح5اس!ولة*ص!8،ح.3!ا7.ول.05+أ"ءه،ول!لاس!-"وله!ع.3+14فى15
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الوشاءمحمدأبوالطيب

مارسيكونقدربما.حياتهعنالقليلإلانعرفلاعربيونحويكاتب

سنةببغدادتوفيالمعتمد،الخليفةقصروفيابتدائيةمدرسةفيالتدريس

حولكثيرةآراءفيهيذكرالذي"الموشىكتاب9بعرف.م369هـ/325

وهوبدقةيصفهمجتمعفيالحبنضامأودليلمننوعافيهاويصيغالحب

.الأوانقبلثامحأ*لاحأءش!3"متحذلقينكانواوالذين،الظرفاءمجتمع

لواسطيامحمدبكرأبو

الوجود.وحدةفكرةنحومعلمهبمذهبيتجهأنحاول،الحلاجأتباعمن

الثهكونبينالتوافقيفسرأنوحاول،الأرواحوجودسبقفكرةنشرعلىعمل

"قدممفهومخلالمنوذلك،الإلهيللفعلانمطلقوالتعاليلأعمالنامحركا

بالعراقعاش.بصفاتهكاتحاداللهمعللإتحادتصوربصياغةقام".المحدثات

.م429هـ/331سنةوتوفيوخراسان

268
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الفهرس

المترجممقدمة

رسالاتوثلاثرسلىثلاثة:الأولالفصل

إسرائيلإله

المسيحياهلنطور

الد!وديةتجاهالإسلامنظروجهة

المسيحيةتجاهالإسلامنضلروجهة

قرآنيالجد

بالرسالةوالمخاطبونالرسالات،الرسل:اثانيالفصل

الأنبياءيرسلالفه

الصوفيالانفتاح

الإنجيليةوالرسالةالقديمالعهدرسالةمميزات

القرآنيالخطابخاصية

بالرسالةالمخاطبون

الوثنيةضدرسالة

اليهودإلىالمسيحيةالرسالة

القرآنمعالتقارب

البشر؟إلىبحاجةالفههل

والمسلميناليهودعندالدينيةالقجربة

المقدسالكتابفيالصحراءروحانية

القرآنجؤالتجارةصور

والعثورالبحث،والخربالبمدجدلية

القلب

والحقيقةالتجربة

جهنم

والرسالةالصوفية

والحياةالعقلبينالإيمان:الثالثالفصل

العقيدةعلىإحالاتها:الصوفيةاللفةمفارقة

الصوفيةالمناهجقصديه

الخفيالإله

ل!؟فى

5..

21

23

28

33

04

04

45

45

48

05

51

57

57

61

63

66

68

07

71

73

74

97

08

82

85

85

فى8
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يتكلمالذيالفه

الشريعة

التأمليةوالأفكاراللاهوتيةالأنساق

الصوفية!مننمطان

والأعمالالإيمان

والعملالنفاق

الذاتإظهاروحبالمجدوهم

الإنسانوإرادةالفهإرادة

خاتمة

الصوفيةالتجربةأشكال:الرابمالفصل

المحدثةالأفلاطونيةلفة

الإغريقيةالثقافةمعوقفة

الفنوصينأوالعرفانييننقد

الأفلاطونيةقيم

المجاهدةمسألة

المحدثةالأفلاطونيةالفلسفة

التشخصإشكالية

المجاهدةمسألةإلىعودة

والمسيحياليهوديالتصوففيالمصطلحاتتماثل

بولسوالقديسأوصحسطينالقديس

والتذللالتواضعقيمة

والخواءالامتلاءجدلية

نحوالنورالصوفيةالأسفار

اللطيفةأوالراعيةالفهمبادرة

بالشبيهالشبيهمعرفة

الإتحاديةالحياة

الشهودوحدةلمذهبالتوحيديةالدلالة

إبكارالممل!احالة

الحبلغة:الصوفيةالتجريةعنالتعبيرأشكال:الخاصالفصل

الإسلاميالتصوففيالحبعنالتعبيرأشكال

العربيالتراثفيالعذريالحب

الحلاجحالة

خاتمة

027

39

89

151

401

115

116

121

126

131

133

133

135

138

913

142

148

152

155

161

165

167

017

171

173

177

791

لأا6

591

791

602

212

217

222
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بالعرييومقابلهاالعبريةبالكلماتكشف

والفرنسيةبالعبريةومقابلهاالعربيةبالكلماتكشف

لاعلاما

عزرابنأبراهام

البغداديأبوالبركات

الأصفهانيالفرجأبو

الشصأبو

الضرير(عمرابنداوود)الأنطاكي

العطارإبراهيمابنمحمدالدينفريد

أوغسطينالقديس

طوفأوتوفشيمبعل

باكودابنباهيا

أحمدابنمحمدالريحانأبو،البيروني

البسطامييزيدأبو

بونافونقورالقديس

الدقاقعليأبو

الدارانيسليمانأبو

المنحولالاريوباجيديونيسيوس

جيرونمنسليمانبنعزرا

حامدأبوالفزالي

منصوربوأحسيناالحلاج

جمأعليحسين

عباسابن

العربيابن

عربيابنالدينمحيي

عطاءابن

باجةابن

داوودابن

حجلةأبيابن

الجوزيابن

الأسديمطيرابن

عيينةابنسفيان

الأعصإسحاق

البرصويحقيإسماعيل

سيناانجما

71؟

923

241

245

245

245

245

246

246

246

247

248

248

924

24لا

025

251

251

251

252

252

257

254

254

254

254

255

255

255

256

256

256

256...

256

257

257
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أناطولييمقوب.جاكوب

الجلالين

كروالادوجانسان

الكريم()عبدالجيليأوالجيلاني

هليفيصموللبنيهودا

الجفيد

محمدابنعلي،الجرجاني

أشخينازيسلومونبنإسحاق،لوريا

إيكارالمعلم

نحمانبنموسى،نحمانيد

نوري

الرزاقعبد،القاشيأوالقاشاني

المرطبيمحمدالقهعبدأبو

القشيري

جاماليالرابان

العدويةرابعة

الرازيالدينفخر

السراجحسينابنأحمدابنجعفر

هنريسوزوالمغتبط

يوحنازولير

التوحيديحيانأبو

الأفيليةتريزباسمالمعروفةسيبيداديتيرلز

الطوسيالدينناصر

ربيعةأبيابنعمر

الوشاءمحمدأبوالطيب

الواسطيمحمدبكرأبو

1202الشرقافرلقياممطابحالطبعع

البيضاءالدارالمنحرريعقوب3شامكلرا93

39232230/3189252230":الهانف

42250يه800لا/0292232230:الفاكس

22250و5367/"5:الفنيالنصفيفمكتب

7238482250:الفاكس

ع.+ا6:116!مأحهأم!ولأ!لأ55،لح!30أ:الإلكتروفيلبربدا

258

258

؟25

925

925

026

026

026

261

262

263

263

263

263

263

261

2!!

264

264

265

266

266

267

267

268

268
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واثرلألهاللللثلأثه

التركيبية،أوالتلفيقيةالنزعةنتفادىأنيجب،الإسلاممعحوارنافيأنه،أرنالديزروجيهيعتقد

القرآنلأنوذلكله،تزييفاالثلاثالتوحيديةالدياناتبينمشتركاقاسماللإسلاماعتبارناوسيكون

قيمةإلاتملكلاالأديانختمففكرةلذا،الشراخكلألغتشريعةيعلمإنهبل،اللهواحديهفقطلايعلمنا

رسالةكونفكرةإذنتبقى.الإسلامنحوالكتابأهلاستدراجإلىترميحجةفهي،ودفاعيةتبريرية

إلهبوجودتؤمنالتيالثلاثةالأديانعلىمسيطرةفكرةالصحيحةفقطهيالثلاثالرسالاتمنواحدة

الإله.لهذامختلفةرؤىلهالكنواحد

فيمطلقا"،المتعالي"بأنهيتميزالمسلمينإلهأنفيأرنالديز،حسب،يتجلىالجذريالاختلاف

إلامنهمينتظرلافهوالبشرحبإلىالإسلامإلهيحتاج"لا"،الحب"إلههوالمسيحيينإلهأنحين

بعض"وباستثناءأنهيؤكدالإشلاملدراسةكرسهاطويلةحياةنهايةوفي.(الشريعةأوامرواتباعالطاعة

يمكنماأقصى".الكونيأوالعالميللفكرجديداشيئاالإسلاميقدملا،الصوفيةجسدهاالتيالحالات

".المتبادلالاحترامعلىمبنيسلمي"تعايش:هوإذنالحوارفييتحققأن

الصوفيةالتجربةفإن،الأديانبينللحوارمشتركةأرضيةبتأسيستسمحلااللاهوتيةالأنساقكانتاإذ

ونزعةص!ولولح5خ،ول!،أولول4،،أ!4ولء9ص!ض!3مشتركفكريفضاءتأسيسخلالمنوذلك،ذلكعلىقادرة

.الثلاثالدياناتداخلإنسانية

فيالمسلمينحقويحترمالإسلاميحاورفيلسوفكونهمنتنبعأرنالديزكتابقراءةضرورةإن

بمعنى،الأخرىوالأديانالمسيحيةحولالكبرىالإسلامأفكارمنأيايعتنقأندونمالدينهمالوفاء

لإيماني.تأسسالتيالعقائدلايشاركنيعندماحتىمؤمنايكونأنللمرءيمكنأنهكيفيعلمنافهوآخر

مؤمنة،لعقلانيةتؤسستجربةالآخر"،"المؤمنأوالكافر"غير"الآخرنسميهأنيمكنماتجربةيعلمناإنه

الأساسي.وبتعددهاالدينيةالحقيقةشفافيةبعدموتقرالنقدفيبحقهللآخرتعترف

عن:عارةمركةصورة

الإنجلمنمنثقةالحياةنافورة-

؟+ا!3(+هـءرا(ع؟+ا!43+،+اء؟ح4ح9!ه3ءلا

81القرنأوانلاسطنول،الوراةقوسشارة-

القندوسيبخطمحمدالرسولاصم-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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